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ِ َألداِء اَألعمده الْاَالَّذي وفَّق عباحلَمد ِهللا  ننِيمؤحاَمالاَلِ الصلأَو رودص حرشو ،ت هياَئ
تإلِْالْمل نيبِماَميق اَج اَنسر اآليَء بِهو ةكْمالْح نم لُهاَوبتبِ أَحقُلُو نع فكَشهاَ، والْج بجح اَبِه لَة 

ةُ والسالَم زِلَ الْجنات، والصالَاَت ما يتبوأُونَ بِه مناَت الصالحاَقياَت، ويسر لَهم من الْبوالضالَالَ
 هلوسرو هدبلَى عحعأَصو هلَى آلعو دمحمِ الْعاَمذَوِي الْهِم ياَبِهااَلريماً كَثيلست لَّمسو ،ت .دعا بأَم:  

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް މިއަދު ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް 
ނުތަކާއި އެކި ރަސްމުތައް ތަފާތު އޮއިވަރުތަކުގައި ންނީ އެކި ފަފެނިވަޑައިގަންނަވާ
ނުތަކާއި ރަސްމުތައް ވެގެންދަނީ އުއްމަތަށް ވަބާއެއް ންމީގެތެރެއިން ގިނަ ފަ. ފެތުރެމުންދާތަނެވެ

އަލަށް އަންނަ ޖީލުތައް ހުޅަނގުގެ އޮއިވަރުގެތެރެއަށް ފެތިގެންދާ ޒަރިއްޔާއެއް . ކަމުގައެވެ
ގެ އަމުރުތަކާއި ނަހީތަކުން އިންސާނާ هللا ނުތަކާއި ރަސްމުތަކަކީ ންމިދެންނެވި ފަ! ދެއާ. ކަމުގައެވެ

. ޣާފިލުކޮށް ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރި މަޅީގައި ޖެއްސުމަށް ޝައިޠާނާ ދައްކާ މަގުތަކެކެވެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މަސްރަޙުވެސް މިއަދު މިވަނީ މިއޮއިވަރުގައި ޖެހި ކުރިއެރުމާއި 

މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން . ރައްޤީއަކީ ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުން ކަމުގައި ދެކިފައެވެތަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަށް ގެއްލި ފާޙިޝް ކަންތައްތަކާއި 

މަކީ ރަސޫލާގެ ސާފުޠާހިރުކަ. ފާސިޤު ކަންތައްތައް މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޢާއްމުވެފައެވެ
. ކަމުގައި މިވަނީ ވެފައެވެ ސުންނަތް ޛަބަޙަކޮށް އިންސާނާގެ ފިޠުރަތަށް އިންކާރުކުރުން

މިއޮއިވަރުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި  ގޮސްފައިވާއިރު ސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުހިމިހާ
އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ . ކެއްނެތެވެއްޝަ! ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ދަތުރުކުރާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟ އާދެ
އެބޭކަލުން ހިންގެވި މަގުގައި ފިޔަވަޅުން . ސަލަފުންގެ މަންހަޖަށް އަޅުގަނޑުމެން ރުޖޫޢަވުމެވެ

ނޫރާނީ އަދި . ހިދާޔަތުގެ މަގެވެ. އެއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގެވެ. ފިޔަވަޅަށް ހިނގުމެވެ
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ނަމަ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މިދެންނެވި މަގުން އަޅުގަނޑުމެން ހިނގައިފި. ރޫޙާނީ މަގެވެ
އަދި މަޤާމާއި މަންޒިލަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އިސްވެދިޔަ ސަލަފުއްސާލިޙީންގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު 

  . ޙާޞިލުވާނެއެވެ

މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އިލާހީ މަޢުރިފަތު 
އެބަހީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމު . ވީ އިރުޝާދުތައް ހޯދުމެވެއެއަށްފަހު ނަބަ. ޙާޞިލުކުރުމެވެ
. ޝިރުކުތަކާއި، ބިދުޢަތަކާއި، ޚުރާފާތްތައް ދެނެގަނެ އެއިން ދުރުވެގަތުމެވެ. ޙާޞިލުކުރުމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ هللا މާތް. މިކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގެ އަސާސެވެ
عليه وسلّم،  رسول اهللا صلّى اهللا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެކިބައިން ރިވާވެގެން

محمد، وشر اُألمورِ فَإِنَّ خير الْحديث كتاب اِهللا وخير الْهديِ هدي " . ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
هللا ހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ ފަ: "މާނައީ )رواه مسلم(  "محدثَاتها وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ 

އަދި އެންމެ ނުބައި ކަމަކީ . ގޮތެވެތަކީ މުޙައްމަދުގެފާނު އުޅުއްވި އަދި އެންމެ ހެޔޮ ގޮ. ގެ ފޮތެވެ
އެބަހީ ދީނުގެ ނަމުގައި ކުރެވޭ އެކަމަކު ދީނުގައި ނުވާ (. މިދީނުގައި އުފެއްދޭ އާކަންތައްތަކެވެ

ރަސޫލާގެ " .އެގޮތަށް އުފެއްދޭ ކޮންމެ އާކަމަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ އަދި ދީނުގައި.) ކަންތައްތަކެވެ
 ސުންނަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އެސުންނަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅާ އެންމެހާ ބިދުޢަތަކަކުން ދުރުވުމަށް

އެޤުރުއާނުގެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުސްތޫރަކީ ޤުރުއާނެވެ. ފައިވެއެވެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރީޢަތް ގޮވާލާ
އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅެއްވެސް . ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކެވެ ބަޔާނަކީ

 ޤުރުއާން ޙުއްޖަތަކަށްވީ ފަދައިން. ހޭދަކުރަންވާނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ހިދާޔަތުގެ މަތީގައެވެ
މިއަދު . ތެކެވެގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ ޙުއްޖަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

އެބައިމީހުން . އިސްލާމީ މަސްރަޙުގައި ޙަދީޘަށް އިންކާރުކުރާ ބާޠިލު ފިރުޤާތައް ނުހަނުގިނައެވެ
ރުއާން، އޭގެ ބަޔާން ޤު. ދަންނައެވެ. ބުނާގޮތުގައި ހަމައެކަނި ޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ

އާނުގެ އެތައް އާޔަތެއް އިޖުމާލުކޮށް ސް ސިކުނޑިތަކަށް ފަހުމްވާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ޤުރުނެތީ
މިސާލަކަށް ޤުރުއާނުގައި . ތަކުގައެވެފްޞީލުވަނީ ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުއޭގެ ތަ. އައިސްފައިވެއެވެ
އެކަމަކު . މިފަދައިންނެވެ." އަދި ޒަކާތް ދޭށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ކުރާށެވެ"ނީ އަންގަވާފައިވަ
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. ނެ މިންވަރެއް ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައެއް ނުވެއެވެނަމާދު ކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ޒަކާތްދޭ
މިފަދައިން ޙަދީޘްގެ ޙުއްޖިއްޔަތުގެ . އެކަން ބަޔާންވެފައިވަނީ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައެވެ! އަދިކިއެއްތަ

ކަމުގެ މިކުޑަކުޑަ ފޮތުގައި މި. އާޔަތެއް ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ އްމައްޗަށް ދަލީލުކުރާ އެތަ
ކޮށްފައިވަނީ މިފޮތުގައި ބަޙުޘުކުރަން ގަސްތު. ގަސްތެއްނުކުރަމެވެކުރާކަށް ދިގު ބަޙުޘެއްމައްޗަށް މާ

  . ޗަށެވެއްޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުގެ މަ

އިންސާނުން . ކުރުމަށެވެފައިވަނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންއިންސާނުން ހައްދަވާهللا މާތް
އިންސާނުންގެ ކިބައިން އެކަލާނގެ  ންމެހާވަނީ އެهللا ގައި  أرواح العاملހެއްދެވުމުގެ ކުރިން 

މަށްޓަކައި އަދި އެ ޢަހުދު ހަނދާންކޮށްދެއްވު. ހިއްޕަވާފައެވެއްޔަތާއި ރުބޫބިއްޔަތުގެ ޢަހުދުއުލޫހި
ރަސޫލުންނަށް އީމާންވެ . ކުރައްވާފައެވެކަމުގައި އެކަލާނގެވަނީ ވަޢުދު ރަސޫލުން ފޮނުއްވާނެ

. ފަހުގެ އުއްމަތެވެމިއުއްމަތަކީ އެންމެ. ރުކުނެކެވެތެރެއިން  ތަބާވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ
މާތް ވަނީ މިއުއްމަތް އެންމެ اهللا سبحانه وتعاىل. ފަހުގެ ނަބިއްޔާއެވެއުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާއަކީ އެންމެމި

އަށް ވަނީ  صلّى اهللا عليه وسلّم حممدއަދި މިއުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ . އުއްމަތް ކަމުގައި ލައްވާފައެވެ
ކުރައްވާ ޅުގަނޑުމެން ނަރަކައިން ސަލާމަތްއަ. މާތް މަޚްލޫޤު ކަމުގެ މަޤާމު ދެއްވާފައެވެއެންމެ

 ކަމެއް ގެފާނު އަމުރުކުރެއްވި އެންމެހާއެކަލޭ. ސުވަރުގެއަށް ގެންދަވާނެ ޤާއިދަކީ އެކަލޭގެފާނެވެ
ގަނޑުމެން ދުރުވަން ކަމަކުން އަޅު އަދި މަނާކުރެއްވި އެންމެހާ .އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

  p ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކަށްވާންޖެހޭނީ މިގޮތެވެ. ޖެހޭނެއެވެ

q  r  s  t   u    v  xw  Z ]ރަސޫލާ  އަދި: "މާނައީ   ]٧: احلشر

ފާނު އަދި އެކަލޭގެ. ސްދެއްވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެނެ
رسول اهللا صلّى اهللا އަދި ." މަނާކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެ އެކަމެއް ނުކުރާށެވެ

هيتكُم عنه ماَ أَمرتكُم بِه فَخذُوه، وماَ ن". ކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެފުޅު عليه وسلّم، حديث
ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވި ކޮންމެ " :މާނައީ )رواه ابن ماجه( "فَانتهوا

އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު މަނާކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން . ކަމެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ
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. އާ ހަމައަށް ފޯރުން ނުކުޅެދިގެންވެއެވެهللا އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހުންތަކާއި ފެނުންތައް ." ދުރުވާށެވެ
ކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދެއްވާފައިވަނީ ރަސޫލަކު އެހެންކަމުން އެ
އަށް ކިޔަމަންތެރިވެވުން ބިނާވެގެންވަނީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް هللا . މެދުވެރިކޮށެވެ

 Z&'  %  $  #  "  ! ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا . ތެރިވުމުގެ މައްޗަށެވެކިޔަމަން
هللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ . ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާ މީހާ ދަންނައެވެ: "ނައީމާ   ]٨٠: النساء[

. ފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث رسول اهللاއަދި ." އަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެއެވެ
" ناَهللام أَطاَع نِي فَقَدވެއްޖެ އަށް ކިޔަމަންތެރިތިމަންރަސޫލާ: "މާނައީ )ماجه أخرجه أمحد وابن( "أَطاَع

މީހަކަށް ." ވެއްޖެއެވެއަށް ކިޔަމަންތެރިهللا ވަރުން އޭނާ ހަމަކަށަ. މީހާ ދަންނައެވެ
އެމީހަކު މަރުވެ ގޮސްފައިވީނަމަވެސް . ވުމުގައި އެމީހާ ދިރިހުރުން ލާޒިމެއްނޫނެވެޔަމަންތެރިކި

މީހަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އެމީހެއްގެ ނަސޭހަތްތަކާއި ވަސިއްޔަތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން އެއީ އެ
ކޮށްފިނަމަ އެއޮތީ ނޑުމެން މަސައްކަތްހަމަ އެފަދައިން ނަބަވީ އިރުޝާދުތައް އަޅުގަ. އަދާކުރުމެވެ
ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން  ތުގައިޤީޤަތަކަށް ޢަމަލުކުރުން އެއީ ޙަތައްއެކަން. ފެންނާށެވެ
  . އަދާކުރުމެވެ

މިވަނީ ތަފާތު ފިރުޤާތަކަށް ބައިބައިވެގެން  މިއަދު ދުނިޔޭގައި އިސްލާމީ އުއްމަތް
އެންމެ . މިއީ ހަމަ މީސްތަކުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ދޫކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. ގޮސްފައެވެ

އެފިރުޤާއަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙީން ނުވަތަ . ފިރުޤާއެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ފިރުޤާތައް ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ
. ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ عليه وسلّم، حديث رسول اهللا صلّى اهللا. ގެ ފިރުޤާއެވެ نة واجلماعةأهل الس

ماَ أَتى علَى بنِي إِسرائيلَ حذْو النعلِ بِالنعلِ حتى إِنْ كاَنَ منهم من أَتى أُمه عالَنِيةً لَيأْتين علَى أُمتي "
ذَل عنصي نم يتأُم نلَّةًلَكاَنَ مم نيعبسنِ ويتنث قَتفَرلَ تيائرنِي إِسإِنَّ بو ك،  لَى ثَالَثي عتأُم رِقفْتتو

ماَ أَناَ علَيه : "قاَلَ من هي ياَ رسولَ اِهللا؟و: قاَلُواْ" نارِ إِالَّ ملَّةً واحدةًكُلُّهم في ال ،وسبعين ملَّةً
ބަރުވީ އެއްފައިވާންކިބަ އަނެއްފައިވާންކިބައާ އެއްވަރުވެ ބަރާ" :މާނައީ )رواه الترمذي( "صحاَبِيوأَ

މީހުންގެ މައްޗަށް އައި ޙާލަތު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް  ފަދައިން، ބަނީއިސްރާއީލު
އުއްމަތުގެ މީހުންވެސް  ގެފާނުގެއެބަހީ އެބައިމީހުން ކުރި ޢަމަލުތައް ހަމަ ތިމަންކަލޭ. (އަންނާނެއެވެ
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އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި މީހަކު އެމީހެއްގެ މަންމައާ ފާޅުގައި ޒިނޭކުރި ކަމުގައިވާނަމަ .) ވެކުރާނެތެ
ން އަދި ހަމަކަށަވަރު. ވާނެއެވެތުގައިވެސް އެކަންކުރާނޭ ބަޔަކުތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަ

ކަލޭގެފާނުގެ އަދި ތިމަން. ބެހި ބައިބައިވެގެން ދިޔައެވެ މިއްލަތަށް ދެބަނީއިސްރާއީލު މީހުން ހަތްދިހަ
އޭގެތެރެއިން އެންމެ މިއްލަތެއް . މިއްލަތަށް ބެހި ބައިބައިވެގެން ދާނެއެވެ ތިންއުއްމަތް ހަތްދިހަ

! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ . އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ." ފިޔަވައި އެންމެން ދާނީ ނަރަކައަށެވެ
އެއީ . "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޔަކީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެސުވަރުގެ ދާބަ އެ

رسول اهللا صلّى ." ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން އުޅުނުގޮތަށް އުޅުނު މީހުންނެވެ
 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ނަޒަރު. ވެއެވެގެންގެ ޙަދީޘްފުޅު ޙައްޤުވެ ތެދުވެ اهللا عليه وسلّم

ނަމަވެސް ޙައްޤުގައި ތިބޭނީ ހަމަ ! ބާވައެވެސްލިމުންނޭ ކިޔާ ކިތައް ފިރުޤާވޭހިންގައިލާއިރު މު
ފުޅު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެވެأهل السنة واجلماعة އެއީ . އެންމެ ޖަމާޢަތެކެވެ
فَهم حتى يأْتي منصورِين الَ يضرهم من خاَلَ الَ يزالُ طاَئفَةٌ من أُمتي علَى الْحق". ކުރައްވާފައި ވެއެވެ

رلَّ أَمجو زގެ އަމުރުފުޅު އަތުވެއްޖައުމަށް هللا " :މާނައީ )أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه(  "اِهللا ع
ތެއްގެ ތިމަންރަސޫލާގެ އުއްމަތުން ޖަމާޢަ) އެބަހީ ޤިޔާމަތް ޤާއިމްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން(ދާންދެން 
އެބައިމީހުންނާ . ގެ ޙަޟުރަތުން ނަޞްރު ލިބިގެންވާ ޙާލު ޙައްޤުގެ މަތީ ދެމިތިބޭނެތެވެهللا މީހުން 

ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ." ދުޝްމިނުވެ ޚިލާފުވާ ބައެއްގެ ގެއްލުމެއް އެބައިމީހުންނަކަށް ނުވާނެއެވެ
ދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މިއަ. ހޯދަން އުނދަގޫވެގެން އުޅެންޖެހޭ ޒަމާނެއް އަދި ނާދެއެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ތެވެފަސޭހައިން ދީނުގެ މަސްއަލަތަކާއި ޙުކުމްތައް ޙައްލުކުރެވެން އެބައޮ
ވަނީ އެބޭކަލުންގެ ހިއްމަތާއި މިންނަތުން އެތައް ޤުރުބާނެއްވެގެން މިޢިލްމު ފޮތްތަކެއްގެ ސަލަފުން

ސާކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ފޮތްތައް ދިރާއަޅުގަނޑުމެން އެ. ސިފައިގައި ޖަމާކުރައްވާފައެވެ
އެއާ ޚިލާފަށް . ދިރާސާކޮށްފިނަމަ ޙައްޤުގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގި ސާބިތުވެގެން ދާނެއެވެ

ކުރަން ފަށައިފިނަމަ ޙައްޤު އޮޅި މަގުފުރެދިގެން ޖަދަލުތައްބާޠިލު ތައުވީލުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބާޠިލު 
. ރަނގަޅު މަގެއްކަމުގައި ޝައިޠާނާގެ މަގުތައް ފެންނަން ފަށައިފާނެއެވެ އަދި. ގައިދާނެއެވެނހި

ށް ހުރި ނަރަކައާ ދިމާއަ. ޠާނީ މަގުތަކެވެދެންހުރީ ޝައި. ދީނުގެ މަގަކީ އެއްމަގެކެވެ. ދަންނައެވެ
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ވީ އެމަގު އިޚްތިޔާރުކުރި މީހަކަށް މެނު .މަގެކެވެސުވަރުގެއަށް ދިއުމަށްވަނީ ހަމަ އެންމެ. ގުތަކެވެމަ
ގެ ކިބައިން  عبد اهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ

ބިންމަތީގައި اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  رسولއެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ދެން ." ގެ މަގެވެهللا މިއީ " "هذَا سبِيلُ اِهللا" .ދެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. އެޅުއްވިއެވެރޮނގެއް

. އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. އެޅުއްވިއެވެއާއި ވާތްފަރާތުގައި ރޮނގުތަކެއްއެރޮނގުގެ ކަނާތްފަރާތުގަ
އެކަލޭގެފާނު  ދެން. ވެއެވެއްގައި އެމަގަށް ގޮވާ ޝައިޠާނަކުމިއިން ކޮންމެ މަގެ. މިއީ މަގުތަކެކެވެ

  J  K  L  M  ON  P  Q  R   S  T ]. ކުރެއްވިއެވެމިއާޔަތް ތިލާވަތު

U  WV  Z ]ފަހެ . ގެ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެهللا އަދި މިއީ ތިމަން "  ]١٥٣: األنعام

) ތަބާވެއްޖެނަމަ. (މަގުތަކަށް ތަބާނުވާށެވެ) އެހެނިހެން(އަދި . ތިޔަބައިމީހުން މިމަގަށް ތަބާވާށެވެ
   )رواه أمحد والنسائي والدارمي(" .އެވެއެކަލާނގެ މަގުން ތިޔަބައިމީހުން އެއްކިބާ ވާނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ
. މަންމައާއި ބައްޕައަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިވާން ޖެހެއެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ރަސޫލާދެކެ ލޯބިވާން ޖެހެއެވެ

أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه الَ يؤمن " .ވެއެވެރައްވާފައިފުޅުކު وسلّم، حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه
هلَدوو هدالو نم نيعماسِ أَجالنفق عليه( "وއި، ދަރިފުޅާއި، އަދި އެމީހެއްގެ ބައްޕައާ: "މާނައީ  )مت

ފާނު ލޮބުވެތިވެއްޖައުމަށް މީސްތަކުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމަންކަލޭގެ އެންމެހާ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه މިއަދު ." ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އީމާންވީ ކަމުގައި ނުވެއެވެ

ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ރައްކާތެރިކޮށް . ޒާތުފުޅު ވުޖޫދެއްގައި ނެތެވެގެ  وسلّم
ދެކެ ލޯބިވާކަމުގައިވާނަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކަށް އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނު. އެބަހުއްޓެވެ

  . އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވާން ޖެހޭނެއެވެ

ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمސުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފު
هللا މާތް .ޙުކުމްފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި އިސްކުރުމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމާންކަން ނަފީވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ

±  µ  ´  ³  ²    ¶  ¸     ¬  ®  ¯   °   ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
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  ¹  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºZ  ]ކަލޭގެފާނުގެ " :މާނައީ  ]٦٥: النساء

އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި . ވެރިރަސްކަލާނގެ ގަންދެއްވައި ވަޙީކުރައްވަމެވެ
ކަލަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ހަމަޖައްސައި އަދި ކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ފައިސަލާއާ ފައިސަލާކުރައްވާ ބޭ

މެދު އެބައިމީހުންގެ ހިތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތި ރަނގަޅަށް ހިތުން އެކަން ޤަބޫލުކޮށްފުމަށް 
م، رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّއަދި ." ނުވެއެވެއެބައިމީހުން އީމާންވީކަމުގައި ދާންދެން

رواه يف شرح ( "واه تبعاً لماَ جِئْت بِهالَ يؤمن أَحدكُم حتى يكُونَ ه". ވެއެވެފުޅުކުރައްވާފައިحديث

ސްދެއްވި އިރުޝާދުތަކާ ސު ތިމަންކަލޭގެފާނު ގެނެއެމީހެއްގެ ހަވާނަފު: "މާނައީ )السنه
  ." އީމާންވީކަމުގައި ނުވެއެވެ ތަބާވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް

ރެ އިތުރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މޮޅަށް ގެ ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވި ވަރަށްވުهللا އަދި 
އަށް هللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ޢަމަލުކުރަން އުޅުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

ކުރެއްވި އެންމެ ގިނައިން ހެޔޮޢަމަލުއަދި . އެންމެ ތަޤުވާވެރި ބޭކަލަކީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ
ށް ވީއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަ. ބޭކަލަކީވެސް އެކަލޭގެފާނެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ އިރުޝާދުތަކުން އެއްކިބާވެ ހައްދުފަހަނަޅައި . ކުރުމެވެކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން ޢަމަލު

އެކަލޭގެފާނު . އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް. ދިއުމެއްނޫނެވެ
ކައި ކުރުމަށްޓައަޅުކަންކުރައްވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން އެކަނބަލުން . ކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ތިންމީހަކު އައެވެއެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި
އަދި އެބައިމީހުން . ދެއްވުމުން މަދުކަމުގައި އެބައިމީހުން ދެކުނެވެކަމުގެ ޚަބަރުބައިމީހުންނަށް އެއެ

އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްވެ ؟ ހެއްޔެވެފާނާ އަޅައިބަލާއިރު ކޮންބައެއްއަހުރެމެންނަކީ އެކަލޭގެ. ބުންޏެވެ
މީހުންގެ އެބައި. ފާފައެއް ފުއްސެވިފައިވާ ބޭކަލެކެވެ އަކާއި ފަސްވެ އަންނަން އޮތްހާފާފަ ދިޔަހާ

. ކަކު ބުންޏެވެއަނެ. އަޅުކަން ކުރާނީއެވެރޭއަހުރެން މުޅިރޭ އެއްކޮށް . ތެރެއިން އެކަކު ބުންޏެވެ
. ދުލެއްނުކުރާނަމެވެ އެއްރޯދައެންމެ ދުވަހަކުވެސް . ދުވަހަކު ހުންނާނީ ރޯދައަށެވެ އަހުރެން ހުރިހާ

އެއްގޮތަކަށްވެސް . ދުރުގައެވެ އަހުރެން އުޅޭނީ އަންހެނުންނާ މުޅިން. އަދި އަނެކަކު ބުންޏެވެ
އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެންފަހެ . ކާވެންޏެއް ނުކުރާނަމެވެ
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. ދެއްކި ބަޔަކީ ތިޔަބައިމީހުންހެއްޔެވެ؟ ދަންނާށެވެމިވެނި އެވެނި ވާހަކަތަކެއް". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އަށް އެންމެ ބިރުވެތިވާ މީހަކީ هللا ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ . ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެވެهللا 

އެކަމަކު  .އަށް އެންމެ ތަޤްވާވެރި މީހަކީވެސް ތިމަންރަސޫލާއެވެهللا އަދި . ތިމަންރަސޫލާއެވެ
ރޭއަޅުކަންވެސް . އަދި ކައިބޮއިވެސް ހައްދަވަމެވެ. ހިއްޕަވަމެވެތިމަންރަސޫލާ ރޯދަވެސް 

ފާނުގެ ފަހެ ތިމަންކަލޭގެ. އަދި ކާވެނިވެސް ކުރައްވަމެވެ. ދިވެސް ކުރައްވަމެވެއަދި ނި. ކުރައްވަމެވެ
ގެ ކިބައިން ފަހެ އޭނާ ތިމަންރަސޫލާ. ލައިފި މީހާ ދަންނައެވެސުންނަތުން މޫނުއަނބުރާ

ސްވެދިޔަ ޅައި ދިއުމަކީ މަނާކަމެއްކަން އިފަހަނަހައްދު ދީނުގައި  )متفق عليه(" .ބަރީއަވެގެންވެއެވެ
ގަނޑުމެންގެ ފަހަނެޅުމަކީ މިއަދު އަޅުހައްދު ނަމަވެސް މި. ފުޅުން އެނގި ސާބިތުވެއްޖެއެވެޙަދީޘް

عليه  رسول اهللا صلّى اهللا. ނޫނެވެފަހަނެޅުމެއްކުގައި އަޑުއަރުވާފައިވާ ހައްދުތައިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު
ޒު ންގެ ދޫތަކުން މިލަފުޢުގެ ފަރުދުށް މިއަދު މުޖުތަމަތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުންނާ ދިމާއަގެ ސުންނަوسلّم

އެންގެވި ގޮތަށް އުޅުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ނަމަވެސް ދަންނައެވެ. ނިކުންނަތަން ފެނެއެވެ
ވިގޮތް ނޫންގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުން އެއީ އެކަލޭގެފާނު އެންގެ. އެއީ ހައްދުގެ ތެރޭގައި ވުމެވެ

ށް ނަތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހަކާ ދިމާއަގެ ސުން  عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا. ފަހަނަޅައި ދިއުމެވެހައްދު
އަދި އެއީ . ގެފާނުގެ ސުންނަތަށް ފުރައްސާރަކުރުމެވެމިފަދަބަސް ބުނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެކަލޭ

މިއަދު ދުލުން އިސްލާމުންނޭ ކިޔާ އަދި . ހުއްޓެވެއެކަމުން ދުރުވެގަތުން. ބޮޑު ފާފައެކެވެވަރަށް
ރިވެ، ސުންނަތުން މޫނު ނަފުރަތްތެ ރާ މީހުން ރަސޫލާގެ ސުންނަތްތަކަށްކުމުސްލިމުންކަމަށް ދަޢުވާ

ވަނީ ޝަންތަކާ އާދަކާދަތައް ކަމުގައިލައި، ސާފުޠާހިރުކަމާ ތަރައްޤީއަކީ ހުޅަނގުގެ ފެއަނބުރާ
މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ފާޙިޝްކަންތައް ޢާއްމުވެ، މީސްތަކުންގެ އަޚްލާޤު . ދެކިފައެވެ
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމަވެ، މަންމައެއް ބައްޕައެއް ވަކިނުވެ، ބަދުއަޚްލާޤީ ، ފާސިދުވެ

މިފަދަ މުޖުތަމަޢަކަށް އިސްލާމީ . ތައް މިވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެތްޖިންސީ ޙަރަކާ ޙަރަކާތްތަކާއި
ންކަމާއި، ންއަމާމުޖުތަމަޢެކޭ ކިޔިދާނެތޯއެވެ؟ މުޖުތަމަޢެއްގެ ސިޔާދަތާއި، އިސްތިޤްލާލާއި، އަދި އަމަ

ތަންފީޒުވެ އޮތްހައި  ޢެއްގައި އިލާހީ ޤާނޫނާއި ނިޒާމުވެ އޮންނާނީ އެމުޖުތަމަޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމު
ކުރަން އި، ނަޞާރާއިންގެ ނިޒާމު ޤާއިމުއެއާޚިލާފަށް މުޝްރިކުންނާއި، ޔަހޫދީންނާ. ހިނދެއްގައެވެ
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ތަކަށް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުއަދު މި. އުޅެފިނަމަ މުޖުތަމަޢު ފާސިދުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ
  . އައިސްފައިވާ އާފަތަކީ މިއެވެ

ގެ ޙަޟުރަތުންވާ هللا އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤުރުއާނަކީ 
ދެނެގަނެ  އަދި ޤުރުއާނުގެ މަފްހޫމް. ނުކުރާ މުސްލިމަކު ނުވެއެވެޤަބޫލުއަދި ޤުރުއާން . ހިދާޔަތެކެވެ

رسول ފިރުޤާތައް  ނަމަވެސް ބައެއް ބިދުޢަވެރި. ރެއެވެކަންވެސް ޤަބޫލުކުއެއާ އެއްގޮތަށް އުޅެންޖެހޭ
މިމުޤައްދިމާގެ ކުރީކޮޅުގައި މިމޭރުމުން . ނުކުރެއެވެގެ ޙަދީޘެއް ޤަބޫލެއް اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

ރަސޫލާގެ ޒަމާނުގައި ޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރުން  .ވާނެއެވެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަހުސްކޮށްފައި
ޖިބުވާ ފަދައިން ޙަދީޘަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ވާޖިބެއްކަމުގައި ޞަޙާބީންވަނީ ބަހާއި ޢަމަލުން ވާ

  . އަދި އެޒަމާނުގައި ޙަދީޘަށް އިންކާރުކުރާ އެއްވެސް މުސްލިމަކު ނުވެއެވެ. ސާބިތުކޮށް ދެއްވާފައެވެ

. އްވި ދީނެވެސްދެގެނެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمގެ ޙަޟުރަތުން هللا އިސްލާމްދީނަކީ 
 އެދީނަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެދީނަކުން ދީންވެރިވިދީނެވެ

ރަސޫލާއަކަށްވެސް ހުއްދަވެގެން  ގެهللا ! ކިއެއްތައަދި. ނުވެއެވެހަމައެކަކަށްވެސް ހުއްދަވެގެން

]  \  [  ^  _  `   Y  X  W   V    Z       ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ނުވެއެވެ

   c  b   a    j     i   h   g     f  e  dZ    ]އަދި : "މާނައީ  ]٤٧ - ٤٤ :احلاقة

ގެ މައްޗަށް އަމިއްލަފުށުން ވާހަކައެއް هللا ތިމަން ،އެކަލޭގެފާނު) ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ ބުނާފަދައިން(
ތްޕުޅުން އެކަލޭގެފާނު ކަނާهللا ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން. ހަދައިގެން ނިސްބަތްކޮށްފިނަމަ ދަންނާށެވެ

ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތުގެ ނާރު .) ޢަޛާބު ދެއްވާނަމެވެ(. ކުރައްވާނަމެވެމުއާޚަޛާ
އެކަމުން މަނާކުރެވޭނެ ) އިރު ދެއްވާމިޢަޛާބުهللا އެކަލޭގެފާނަށް ތިމަން(ފަހެ . ބުރިކޮށްލައްވާނަމެވެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް هللا މިއާޔަތުން މާތް ."އެކަކުވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވެއެވެ
އަދި އެހެން އާޔަތެއްގައި އެކަލާނގެ . އެބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ތެދުވެރިކަމެވެ

   : މާނައީ ]  ٤ -  ٣: النجم [   Z+  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

. އަމިއްލަފުޅަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާނެއެވެ އެކަލޭގެފާނު) ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގައި("
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." އެކަލޭގެފަނު އެދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް އެކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވޭ ވަޙީ ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ
ޖަމާޢަތެއް ނުކުރާ ގެފާނުގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ޤަބޫލުނަމަވެސް މިއަދު މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އެކަލޭ

. ނުކުރާ ފަދައެވެޤަބޫލު "حممد رسول اهللا"ޤަބޫލުކޮށް  "ال إله إالّ اهللا"މިބައިމީހުން . ވެއެވެފައިއުފެދި
يوشك الرجلُ متكئاً علَى أَرِيكَته، " .ފައިވެއެވެކުރައްވާފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث

نناَ وبينكُم كتاَب اِهللا عز وجلَّ، فَماَ وجدناَ فيه من حالَلٍ بي: يحدثُ بِحديث من حديثي، فَيقُولُ
رواه (" اِهللا مثْلُ ماَ حرم اُهللا حرمناَه، أَالَ وإِنَّ ماَ حرم رسولُاستحلَلْناَه، وماَ وجدناَ فيه من حرامٍ 

ހަކު އޭނާގެ ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ އެނދުގައި ލެނގިލައިގެން މީ: "މާނައީ  )الترمذي وابن ماجه
އިނދެ، ތިމަންރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ޙަދީޘްފުޅެއް ބަޔާންކޮށްފައި މިފަދައިން ބުނުން 

ފަހެ އެފޮތުން . ގެ ފޮތެވެهللا އަހުރެމެންނާއި ކަލޭމެންނާ ދެމެދުގައިވަނީ '. ކައިރިވެގެންވެއެވެ
އަދި އެފޮތުން ފެންނަ . ކަމުގައި ދެކޭނަމެވެ ކަމެއްޙަލާލުކަމެއް، ޙަލާލު ނަށް ފެންނައަހުރެމެން

ގެ ރަސޫލާ هللا މަކަށަވަރުން ހަ. ދަންނާށެވެ' .ކަމުގައި ދެކޭނަމެވެ ކަމެއްރާމްކަމެއް، ޙަރާމްޙަ
رسول اهللا ފަހެ މިއީ ." ކުރައްވާ ކަންތައްތައް ފަދައިންނެވެޙަރާމްهللا ޙަރާމްކުރައްވާ ކަންތައްތައްވަނީ 

އަދި އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ . އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ކޮށްފައިވާ ތަންބީހެކެވެ لّى اهللا عليه وسلّمص
الَ أُلْفين أَحدكُم ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ޞަޙާބީންނަށްވެސް މިކަމުގެ ވަޢީދު އިއްވަވާފައިވެއެވެ

هكَتلَى أَرِيئاً عكتبِم راَألم هياْتلُ، يقُوفَي ،هنع تيهن أَو بِه ترناَ: ماَ أَمدجرِي، ماَ وتاَبِ اِهللا  الَ أَدي كف
ناَهعبތިޔަބައިމީހުންކުރެ މިދަންނަވާ މީހަކު " :މާނައީ )أخرجه أبو داود وابن ماجه( "ات

ތްތެރި ކުރެވިފައިވާ އެއީ ޒީނަ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް ތިމަންރަސޫލާއަށް ފެނިވަޑައިގެން ނުވާނެއެވެ
އޭނާގެ ކައިރިއަށް ތިމަންރަސޫލާގެ އަމުރެއް ނުވަތަ . ދާންކޮޅެއްގައި ލެނގިލައިގެން އިންނަ މީހެކެވެ

ޙުކުމެއް ގެ ފޮތުން هللا . އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ނަހީއެއް އައުމުން ފަހެ އޭނާ ބުނެއެވެ
ގެ ފޮތް އަހުރެންނަށް هللا އެބަހީ ( .އަހުރެންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަހުރެން އެއަށް ތަބާވާނަމެވެ

ފަހެ . ކަމަށެވެމިދެޙަދީޘްފުޅުވެސް އިޝާރަތްކުރަނީ މިފަދަ ބަޔަކު މިއުއްމަތުން އަންނާނެ.)" ފުދެއެވެ
އަދި . ގައި ވަރުގަދައަށް ހިއްޕަވާފައެވެގެ ރަސޫލާގެ މިނަސޭހަތްޕުޅުهللا އަޞްޙާބުބޭކަލުންވަނީ 

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ދެއްވިއެވެން މިނަސޭހަތްށްވެސް އެބޭކަލުއެބޭކަލުންގެ ދަރިވަރުންނަ
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اهللا صلّى اهللا عليه  رسولއަހުރެން ތިޔަ އަޚާއަށް ! އޭއަޚާއެވެ" . އަބޫހުރައިރާ މީހަކަށް ވިދާޅުވިއެވެ
       ."ނުޖަހާށެވެދީފިނަމަ އެޙަދީޘްފުޅަށް މިސާލުގެ ކިބަފުޅުން ޙަދީޘްފުޅެއް ބަޔާންކޮށް وسلّم

. ބޮޑަށް ފެތުރިފައެވެތެރޭގައި މިވަނީ މިފިތުނަ ވަރަށްލިމުންގެ މިއަދު މުސް )ابن ماجه رواه(
. ތެރޭގައި ފެތުރިފައެވެމިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ބިދުޢަތަކާއި ޚުރާފާތްތައްވަނީ މުސްލިމުންގެ 

އުއްމަތުގެ  ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއާރުން ފެންބުއިމަށްޓަކައި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ކައުޘަރު
ށްލައްވާ ކަލުން އޭގެތެރެއިން ބަޔަކު ވަކިކޮބޭއެހިނދު މަލާއިކަތް. ދިމާއަށް ދާނެތެވެމީހުން އެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން . ކައިރިއަށް ވާރިދުވިޔަކަ ނުދެއްވާނެއެވެއާރު ކައުޘަރު
މަށްޓަކައި ބުއިއެމީހުން ފެން. ނެވެއެއީ ތިމަންރަސޫލާގެ އުއްމަތުގެ މީހުން. ކުރައްވާނެއެވެޙަދީޘްފުޅު

ނަށް ފަހު އެބައިމީހުން ދީނުގައި ކަލޭގެފާ. ވެކަލުން ދަންނަވާނެތެބޭދެން މަލާއިކަތް. ދޫކުރައްވާށެވެ
އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު . ނުގަންނަވާނެއެވެތައް ކަލޭގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައިފެތުރި އާކަންތައް

  .އިން ދުރުކުރައްވާށެވެއަވަހަށް އެބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބަ. ދަންނަވާނެއެވެ

ވަނީ هللا އަދި މާތް. ވެބިދުޢައަކީ ދީނުގެ ނަމުގައި ކުރެވޭ ކޮންމެ އާކަމެކެ

  K ]. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަދާޢުގެ ދުވަހު ދީން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައެވެޙައްޖަތުލް

L  M  N  O   P  Q  R  S  T  VU  Z  ]މިއަދު : "މާނައީ  ]٣: املائدة

އަދި . ދެއްވައިފީމެވެމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ފުރިހަމަކޮށްތި
އަދި . ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނިޢުމަތްވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ

ހުޒަމާނުގައި ފަ! އާދެ." ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދީނެއްކަމުގައި އިސްލާމްދީނަށް ރުއްސަވައިފީމެވެ
ތިލާފުވެގެން ދާނެކަމަށް އިރުންވުން އުފެދި މަޒުހަބުތައް އިޚްދީނުގައި އަރަ، ންތައް ގިނަވެއިޚްތިލާފުވު

އަދި އެހިނދު ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތްވެސްވަނީ . ދެއްވާފައެވެއިތުރުރަސޫލާވަނީ ޚަބަރު
رسول اهللا އެއްދުވަހަކު . ވިދާޅުވިއެވެ عرباَض بن ساريةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ
އެނަސޭހަތުގެ ސަބަބުން . ދެއްވިއެވެންނަށް ބަލާޣަތްތެރި ނަސޭހަތެއްއަހުރެމެ صلّى اهللا عليه وسلّم

ދެން އަހުރެމެން . އަދި ލޯތައް ފެންކަޅިވެގެން ދިޔައެވެ. ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެން ދިޔައެވެ
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ންއުޅޭ މީހެއްގެ ނަސޭހަތް ތިޔަދެއްވި ނަސޭހަތް ވަކިވާ !އެވެގެ ރަސޫލާهللا އޭ . ދަންނަވައިފީމުއެވެ
أُوصيكُم " .އެހިނދު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ކުރައްވާށެވެހެ އަހުރެމެންނަށް ވަޞިއްޔަތެއްފަ. ފަދައެވެ

فَسيرى اختالَفاً عش منكُم شي، وإِنه من ييكُم عبد حببِتقْوى اِهللا والسمعِ والطَّاعة، وإِنْ تأَمر علَ
و ،اجِذوهاَ بِالنلَيا عوضع ،نييداملَه نيداشاخلُلَفاَِء الر ةنسي وتنبِس كُملَيا، فَعريكَث ثاَتدحمو اكُمإِي

 ތިމަންކަލޭގެފާނު": މާނައީ  )رواه أبو داود والترمذي( "لَةٌاُألمورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضالَ
އަދި އެހުމާއި ކިޔަމަންތެރިވުމަށްވެސް . ވެކުރައްވަމެތިޔަބައިމީހުންނަށް ތަޤްވާވެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް

އަޅަކު ވެރިކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ޝީތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަބަ އެއީ. ކުރައްވަމެވެވަޞިއްޔަތް
ފަހެ އޭނާއަށް ގިނަ  އިމީހުންކުރެ މީހަކު ދިރިހުރެއްޖެނަމައަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބަ. މެއެވެ

އެހިނދު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . ތަކެއް ފެންނާނެއެވެއިޚްތިލާފު
ބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާއި، އަ(ރާޝިދީންގެ ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ ޚުލަފާއުއް ސުންނަތާއި،

އެގޮތުގައި . ހިފުމެވެ) އެބޭކަލުން އުޅުއްވި ގޮތުގައި(ސުންނަތުގައި ) ގެފާނުގެޢުޘްމާނުގެފާނާއި، ޢަލީ
އެހެނީ . އަދި ދީނުގައި އަލަށް އުފެދޭ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވާށެވެ. ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓާށެވެ

  ." ހަމަކަށަވަރުން އެގޮތަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އާކަމަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ

ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمބިދުޢަތަކާއި ޚުރާފާތްތައް ފެތުރިއްޖެނަމަ މުޖުތަމަޢެއްގައި 
ތް ސުންނަ. އެހެނީ ސުންނަތާއި ބީދުޢައަކީ މުޅިން ޚިލާފު ދޭއްޗެވެ .ސުންނަތް ބާކީވެ ނޯންނާނެއެވެ
ވާބު ބިދުޢަ މީސްތަކުން ހަދައިއުޅެނީ ދީނުގެ ނަމުގައި ސަ. ނޯންނާނެއެވެދިރުވިއްޖެ ނަމަ ބިދުޢަ ދެމި

رسول اهللا . ސަވާބުގެ ބަދަލުގައި އެކަމުން އަޒާބެއް މެނުވީ ނުލިބޭނެއެވެ. ދަންނައެވެ. ހޯދުމަށެވެ
 "رد من أَحدثَ في أَمرِناَ هذَا ماَ لَيس منه فَهو". ކުރައްވާފައިވެއެވެފުޅު صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث

. ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެގައި، މިދީނުގައި ނުވާ އާކަމެއްނުއަހުރެމެންގެ މިދީ: "މާނައީ  )متفق عليه(
ދިނުންވެސް ދީނުގައި ބިދުޢަވެރިއަކަށް ޙިމާޔަތް." ވެވެއެފަހެ އެކަން ރައްދުކުރެވިގެން

. އަދި ބިދުޢައަކީ ތިމާކުރާ ހެޔޮޢަމަލުތައް ބާޠިލުކުރާފަދަ ނުބައި ޢަމަލެކެވެ. މަނާކުރައްވާފައިވެއެވެ
لصاَحبِ الْبِدعة صوماً، والَ الَ يقْبلُ اُهللا " .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ عليه وسلّم، حديثرسول اهللا صلّى اهللا 

 كَماَ صالَةً، والَ صدقَةً، والَ حجا، والَ عمرةً، والَ جِهاَدا، والَ صرفاً، والَ عدالً، يخرج من اِإلسالَمِ
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خات نم رعالش جنِرجِيބިދުޢަވެރިއެއްގެ ރޯދައެއް، ނަމާދެއް، : "މާނައީ  )رواه ابن ماجه(" لْع
هللا އް، ސުންނަތްނަމާދެއް ޞަދަޤާތެއް، ޙައްޖެއް، ޢުމްރާއެއް، ޖިހާދެއް، ފަރުޟުނަމާދެ

އޭނާ އިސްލާމް ގަނޑަކުން އިސްތައްޓެއް ނިކުންނަ ފަދައިން ށްމޮޑެފައިވާ ފު. ނުކުރައްވާނެއެވެޤަބޫލެއް
އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . މިއީ ބިދުޢަވެރިޔާގެ އަންޖާމެވެ." ދެއެވެނިކުމެގެން ނުންދީ

ގެ ޙަޟުރަތުން އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ގެނެސްދެއްވި ޝަރީޢަތް، އެއްވެސް އުނި هللا ވާޖިބުވެގެންވަނީ 
 ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް ތަބާވެ، މިނޫރާނީ ދެޙުއްޖަތުން. ނެތި ޤަބޫލުކުރުމެވެއިތުރުކުރުމެއް

ޙަޤީޤީ . ދަތުރުކުރުމެވެށް ން ސުވަރުގެއާ ދިމާއަ صراط مستقيمއުޖާލާކޮށްދެނިވި ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި 
އެހެންކަމުން މި ދެއަސާސުގެ މައްޗަށް . ވަނީ މި ދެއަސާސުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންނެވެކާމިޔާބު

رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ތިމާގެ ޢަމަލު ބިނާކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު މަގުފުރެދިގެން ނުދާނެކަން ޔަޤީނެވެ
كتاَب اِهللا، : تركْت فيكُم أَمرينِ لَن تضلُّوا ماَ تمسكْتم بِهِماَ" .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ وسلّم، حديث

ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ދެ އެއްޗެއް : "މާނައީ  )املوطأ( "رسوله وسنةُ
ހިނދަކު ތިޔަބައިމީހުން މަގުފުރެދިގެން އެދޭތީގައި ހިފައިގެން ތިބިހާ ތިޔަބައިމީހުން. މެވެދޫކުރެއްވީ
މުސްލިމުންގެ ދުސްތޫރަކީ ." ގެ ފޮތާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ސުންނަތެވެهللا އެއީ . ނުދާނެއެވެ

  .މިއެވެ

ގެ ރަޙްމަތާއި ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން އަޅުގަނޑު ލިޔަން ފަށަން هللا ! އާދެ
. ތުކުރާ ކުޑަކުޑަ ފޮތުގެ މުޤައްދިމާ އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެމިގަސް

ގެ ޙަޟުރަތުން މަދަދަށް އެދެނީ ޙަޤީޤީ ޢިލްމާ ބެހޭގޮތުން هللا ދެން އަޅުގަނޑު  .وهللا احلمد
ކަށް އަދި މިފޮތުގެ ނަމަ. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ކުޑަކުޑަ ފޮތެއް އެކުލަވައިލުމަށެވެ

ކުރުމަށްޓަކައި މިފޮތް ތަރުތީބު. އެވެ ަ"ތަރިކ ެނަބިއްޔުންގ" "وِرثُ اَألنبِياَء"އަޅުގަނޑު އިޚްތިޔާރުކުރީ 
ގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދުމަށްފަހު ދަލީލުތަކުގެ ސަހާރާލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު هللا އަޅުގަނޑު 

 جامع الترمذي އާއި، سنن أيب داود އި،އާ صحيح مسلم އާއި، صحيح البخاريމުޠާލަޢާކުރި ފޮތްތަކަކީ 
މިފޮތުގެ  .އެވެ رياض الصاحلني އާއި، مشكاة املصابيح އާއި، سنن ابن ماجه އާއި، سنن النسائي އާއި،

ކޮންފަދަ މަތިވެރި ) ޙަދީޘްފުޅު ތަކަކީ(ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަކީ މުޤައްދިމާގައި އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރީ 
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ދެން އަޅުގަނޑު މިފޮތް އެކުލަވައިލަން ގަސްތުކުރަނީ ދެ . ވެއެއްޗެއްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށެ
އެދެ . އަދި ކޮންމެ ބާބެއްގައިވެސް އެބާބަކާ ގުޅޭ މައުޟޫތައް އެކުލަވައިލެވިފައި ވާނެއެވެ. ބާބަކަށެވެ
ދިނުމުގެ އިއުނގެނުމުގެ ބާބާއި އުނގަންނަ! އާދެ. އެވެ "باب التعليم" އާއި "التعلُّم باب" ބާބަކީ
އާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ  "آنفَضاَئلُ القُر"އަދި މިދެބާބު ފެށުމުގެ ކުރިން . ބެވެބާ

  .އަލީގައި ކުރު މަޒުމޫނެއްވެސް އެކުލަވައިލީމެވެ

އަޅުގަނޑުގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ މިފޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ هللا މާތް
  .އާމީން. ފައިދާއެއް ދެއްވާށިއެވެ މުޖުތަމަޢަށް އެދެވޭ ކުޑަކުޑަ ދިވެހި

كتبها الفقري إىل عفو ربوجلّ ه عز 

  حممد إبراهيم                            .ހ1422ރަބީޢުލްއައްވަލް  24

                                                                                      .މ2001ޖޫން  15
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   ) ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން( فضائل القرآن

  

އަދި . ގެ ބަސްފުޅެވެهللا ޤުރުއާނަކީ . ގެ ބަސްފުޅެވެهللا އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ 
އަދި . އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި ތަޤުވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ. މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ

އަދި . މެކެވެކަޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅު. ޤާނޫނެވެއަޅުތަކުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ އިލާހީ 
ފަހެ އޭނާއަށް . ލްމު ލިބިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެޤުރުއާނުގެ ޢި. ކިޔަވައިދިނުމަކީވެސް އަޅުކަމެކެވެ

 ފަހެ. ވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެއަދި އޭގެ ޢިލްމުން މަޙްރޫމް. ވެވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެރިޖަދެދުނިޔެ ބާއް
ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ هللا މާތް. ވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެއޭނާ މަޙްރޫމްއެތައް ހެވަކުން 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ": މާނައީ )رواه البخاري( "علَّم الْقُرآنَ وعلَّمهخيركُم من ت". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

." ދޭ މީހާއެވެން އުނގެނި އެޤުރުއާން އުނގަންނައިތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ޤުރުއާ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ފަޚުރުވެރިވުމެއް ނެތި ޤުރުއާން ރީތިކޮށް ކިޔެވުމަށާއި ތަޖުވީދަށް ކިޔެވުމަށް 

އަކީ ޞަޙާބީންގެ ތެރޭގައި  أُبي بن كَعبންލެއްވި ރުއްސުهللا މާތް .އަޅުއްވާފައިވެއެވެވަރަށް ބާރު وسلّم
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، އެއްދުވަކު އެކަލޭގެފާނަށް . ހުންނެވި އެންމެ މަޝްހޫރު ޤާރީއެވެ

ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށް  اهللا تعاىل،ހަމަކަށަވަރުން " .ކުރެއްވިއެވެފުޅު حديث
ހަމަ އަހުރެންގެ  اهللا تعاىل. ވިދާޅުވިއެވެ كعب أيب بن. ގެފާނަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެތިމަންކަލޭ

ޢާލަމްތަކުގެ . ވިދާޅުވިއެވެ أيب بن كعب. އާއެކެވެ. ތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެނަންގެންނެވި
ކުރެވިއްޖެތޯއެވެ؟ އި އަހުރެންގެ ނަން ހަމަ ޛިކުރުވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގަ

އެކަމަށް އުފާފުޅުކުރައްވާ ދެލޯފުޅުން  أيبއެހިނދު . އާއެކެވެ. ދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަ
ކުރައްވާ ކަލޭގެފާނު އެކަމަށް އުފާފުޅުއެހިނދު އެ. "އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ." ވިއެވެއެޅުއްކަރުނަ

ކިޔެވުމުގެ ޤުރުއާން ރީތިކޮށް ،އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅު )متفق عليه(." ކީރިތިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ
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ފަހެ ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ މާހިރުކަން ޙާޞިލުކުރުން . ކުރެއެވެމާތްކަމުގެ މައްޗަށް އިޝާރަތް
ވެރިވުމެއް އެކަމުގައި ދެއްކުންތެރިކަމެއް އަދި ފަޚުރު ނަމަވެސް. ވެގެންވެއެވެމުސްތަޙައްބު
فَرة مع الساملاَهر بِالْقُرآن " .ފައިވެއެވެކުރައްވާފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ނުވާނަމައެވެ

ةررامِ الْبرفق عليه(" الْكހިރުމީހާވާހުށީ ވަޙީ ލިޔުއްވާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި މާ: "މާނައީ  )مت
ރީތިކޮށް ރާގުގައި ޤުރުއާންކިޔެވުމަކީ ޤުރުއާނުގެ އަސަރު ." ވެމަލާއިކަތުންނާ އެކުގައެމާތް
ދީގެން ކިޔެވުން މަވެސް ރާގުގައި ކިޔަވާއިރު ނަފުސަށް ތަކުލީފުނަ. ކެވެކޮށްދޭ ކަމެއިތުރު

އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު ރިވެތިކޮށް، . ގެ ކަލާމްފުޅެވެهللا ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ . ރަނގަޅުވެގެން ނުވެއެވެ
. ކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެތަޖުވީދުގެ މަގުން، ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވެނިކޮށް އަޑުއެއްސެވުމަށް އެ

نى ماَ أَذنَ اُهللا لشيٍء ماَ أَذنَ لنبِي يتغ". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،
آنفق عليه( "بِالْقُرކިޔަވައި ރާގުގައި ޤުރުއާން އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ اهللا تعاىل،" :މާނައީ  )مت

ވަރަކަށް އެހެންއެއްޗަކަށް  ވައިވޮޑިގެންވާވިދާޅުވަނިކޮށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު އައްސަ
ކިޔަވާއިރު ރާގެއްނެތިއްޖެނަމަ ޤުރުއާން." އިވޮޑިނުގަންނަވައެވެއައްސަވަޝައުޤުވެރިކަމާއެކު 

އެއާޚިލާފަށް . ނުކުރާނެއެވެތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ އަސަރެއްޤުރުއާނުން، މީސްތަކުންގެ ހިތް
ގެ ހިތްތަކަށް ކިޔަވައިފިނަމަ މީސްތަކުންރާގެއްގައި ޤުރުއާން ލުކޮށް ރީތިތަޖުވީދުގެ މަގުން ތަރުތީ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه ޤުރުއާން، ރިވެތިކޮށް ރާގުގައި ކިޔެވުމަށް  .ރުކުރާނެއެވެފުރިހަމައަށް އަސަ
تغن ن لَم يلَيس منا م" .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ވެއެވެވަރަށް ބާރުއަޅުއްވާފައި وسلّم

آنނުކިޔަވާ މީހާ ފަހެ އަހުރެމެންގެ ރިވެތިކޮށް ރާގުގައި ޤުރުއާން: "މާނައީ  )البخاري رواه( "بِالْقُر
ފަހެ ޤުރުއާން ރިވެތިކޮށް ކިޔެވޭއިރު ޤުރުއާން އަޑުއެއްސެވުމަށްޓަކައި ." ތެރެއިން ނުވެއެވެ

. ރިވާކުރެއްވިއެވެ سعيد اخلدريأبو ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މަލާއިކަތްބޭކަލުން ވަޑައިގަނެތެވެ
ސޫރަތް ކިޔަވާވިދާޅުވާން ނު ބަޤަރާއެއްރެއަކު އެކަލޭގެފާ. ވިދާޅުވިއެވެ أُسيد بن حضيرހަމަކަށަވަރުން "

. އަދި އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްވެސް ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކައިރީގައި ބަނދެފައެވެ. ފެއްޓެވިއެވެ
ދެން . ދެން އެކަލޭގެފާނު ކިޔެވުން ހުއްޓައިލެއްވިއެވެ. ން ފަށައިފިއެވެއަސް ތެޅިފޮޅެހަމަ އެހިނދު 

ހަމަ . ދެން އެކަލޭގެފާނު އަލުން ކިޔަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އަސްވެސް މަޑުމައިތިރި ވެއްޖެއެވެ
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ދެން އެކަލޭގެފާނު އަނެއްކާ ކިޔެވުން . އެހިނދު އަނެއްކާ އަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ
ދެން އަނެއްކާ ކިޔަވަން  .ވެއްޖެއެވެ ދެން އަސްވެސް އަލުން މަޑުމައިތިރި. އެވެހުއްޓައިލެއްވި
ދެން އެކަލޭގެފާނު އަހުގެ . ހަމަ އެހިނދު އަނެއްކާ އަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ. ފެއްޓެވިއެވެ

ރީގައި ވަނީ އެއަހުގެ ކައިއެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފުޅު، ޔަޙްޔާއިރު  ގާތަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވައިލެއްވި
ދެން ހަމަ އެވަގުތު . ބިރުފުޅުގަތެވެ أُسيدދަރިފުޅުގެ ގައިމައްޗަށް އަސް އަރައިފާނެތީ . ނިދާފައެވެ

ށް ތަށިފުޅު އުފުއްލަވާ އުޑާ ދިމާއައިސް ފަހު މަށްރިފުޅު ދުރުކުރެއްވުއެކަލޭގެފާނު، އަހުގެ ކައިރިން ދަ
. ގަތީ ކުޑަ ވިލާކޮޅެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެއެހިނދު އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައި. ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ

ވުމުން އެކަލޭގެފާނު ދެން ހެނދުން. ވެއެވިލާކޮޅުގައި ބައްތިތަކެއް ފަދައިންވާ އެއްޗެހިތަކެއްވެސް ވެއެ
ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން އެރޭ އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

ابن އޭ  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އްވިއެވެކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެ
ކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިވިދާޅުވި ! އެވެ ابن حضري އޭ. ކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިވިދާޅުވިނަމައެވެ! އެވެ حضري

ފާނެތީ އެއަސް އަހުރެންގެ ދަރިފުޅު، ޔަޙްޔާގެ ގައިމައްޗަށް އަރައި. ވިދާޅުވިއެވެ أُسيد. ނަމައެވެ
އަދި އަހުރެން އެކުއްޖާ . އެކުއްޖާ އޮތީ އަހުގެ ކައިރީގައި ނިދާފައެވެ. އަހުރެން ބިރުގަތީއެވެ

އެހިނދު . އަދި އަހުރެން މައްޗަށް ބަލައިލީމެވެ. ދުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާގެ ކައިރިއަށް ދިޔައީމެވެ
ބައްތިތަކެއް ފަދައިންވާ އޭގައި . އަހުރެންނަށް ފެނުނީ ވިލާކޮޅެއްފަދައިންވާ އެއްޗެކެވެ

ދެން . ދެން ލޮލުކޮޅަށް އޮބަންދެން އަހުރެން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީމެވެ. އެއްޗެހިތަކެއްވެސް ހުއްޓެވެ
ލޭގެފާނަށް އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ކަ. ފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث رسول اهللا

 حديث     رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، . ނޫނެކެވެ. ވެދެންނެވިއެ أُسيدހެއްޔެވެ؟ އެނގިވަޑައިގަންނަވާ
ން އެއައީ ކަލޭގެފާނުގެ އެބޭކަލުން ކައިރިވަމު. އެއީ މަލާއިކަތުންނެވެ. ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ނުލައްވާ ކިޔަވައިވިދާޅުވިނަމަ ހެނދުނު ކަލޭގެފާނު ހުޓައި. އްސެވުމަށެވެއެޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ އަޑު
   )متفق عليه(" .ލައި މީސްތަކުންނަށްވެސް އެމަލާއިކަތްބޭކަލުން ފެނުނީހެވެއެއްވެސް ހުރަހަކާ ނު

ހިތަށް . ވެހިތުގެ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެކެ. އާނަކީ މުޢްޖިޒާތެކެވެކީރިތި ޤުރު
ގެ ކިބައިން  براء بن عازبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ސްދޭ އެއްޗެކެވެމަޑުމައިތިރިކަން ގެނެ
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އެވަގުތު . ސޫރަތް ކިޔަވަން ފެށިއެވެމީހަކު ކަހްފު. ނު ވިދާޅުވިއެވެފާއެކަލޭގެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ދެންފަހެ ވިލާގަނޑެއް . ދެ ވާގަނޑުން ބަނދެފައި އޮތް އަހެއްވެސް އޮތެވެއޭނާގެ ކައިރީގައި 

ދެން އެއަސް ތެޅެން . އެވިލާގަނޑު ފަހަރެއް ފަހަރަކަށްވުރެ ކައިރިވާން ފެށިއެވެ. މަތިކޮށްފިއެވެ
عليه  رسول اهللا صلّى اهللاހެނދުންވުމުން އެމީހާ ) ފައިވަނިކޮށްއެކަން އެގޮތަށް ހިނގާ. (ފިއެވެފަށައި
رسول اهللا صلّى اهللا އަދި އެހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުން . ގެ އަރިހަށް އައެވެ وسلّم
  .މެވެއެއީ ޤުރުއާނުގެ ސަބަބުން ފޭބި ހިތްހަމަޖެހު. ކުރެއްވިއެވެފުޅު وسلّم، حديث عليه
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  ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން

  

ނަމަވެސް ބައެއް ސޫރަތްތައް  .ވެއެވެމާތްވެގެންސޫރަތެއްވެސް  ޤުރުއާނުގެ ހުރިހާ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް. ވެއެވެއި ސޫރަތްތަކަށްވުރެ މާތްވެގެންޖުޒުވީގޮތުން އަނެއްބަ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެންވެއެވެކިބައިން ރިވާވެ
أُ فيه سورةُ الشيطاَنَ ينفر من الْبيت الَّذي يقْر الَ تجعلُوا بيوتكُم مقاَبِر، إِنَّ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ةقَرفق عليه( "الْبގެތައް ޤަބުރުސްތާނަކަށް ނުހަދާށެވެ ހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެތިޔަބައިމީ": މާނައީ  )مت .

 .)ތް ނަމާދުތައް ކުރާށެވެއަދި ސުންނަ. ކިޔަވާށެވެޤުރުއާންއެބަހީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި (
." ސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކުން، ޝައިޠާނާ ބިރުން ފިލަން ދުވާނެއެވެކަށަވަރުން އެގެއެއްގައި ބަޤަރާހަމަ

ސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކަށް ޝައިޠާނާ އެގެއެއްގައި ބަޤަރާ. "ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ އަދި އެހެން
އެކަލޭގެފާނު . އުމާމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا އަދި މާތް ."ނުވަންނާނެއެވެ
اقْرأُوا " .ވެމެކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ވިދާޅުވިއެވެ

مرانَ، فَإِنهماَ البقَرةَ، وسورةَ آلِ ع: الْقُرآنَ، فَإِنه يأْتي يوم الْقياَمة شفيعاًِ َألصحاَبِه، اقْرأُوا الزهراوينِ
 أَو ،تاَنغَياَي أَو تاَنماَ غَماَمهكَأَن ةياَمالْق موي ياَنأْتحاَبِهِماَ، تأَص نع انحاَجت افورٍ صطَي نم قاَنرف

ةٌ، ورسكَهاَ حرتكَةٌ ورذَهاَ بفَإِنَّ أَخ ،ةقَرةَ الْبروا سأُوقْرطَلَةُاهاَ الْبعيطتسމާނައީ )رواه مسلم( "الَ ي : 
ދުވަހުގައި އެޤުރުއާން އޭގެ ރުން ޤިޔާމަތްއެހެނީ ހަމަކަށަވަ .ކިޔަވާށެވެތިޔަބައިމީހުން ޤުރުއާން"

ޝަފާޢަތްތެރިއެއްގެ ) މީހުންނަށް އެބަހީ އެޤުރުއާން ކިޔަވައި އެޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރި(އެކުވެރިންނަށް 
ފައިވާ ދެސޫރަތް، އެބަހީ ބަޤަރާސޫރަތާއި ތިޔަބައިމީހުން އުޖާލާވެ ރޯޝަންވެ. ގޮތުގައި އަންނާނެއެވެ

ދެވިލާގަނޑު  ދުވަހުގައި އެ ދެސޫރަތްފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް. ށެވެސޫރަތް ކިޔަވާއާލުޢިމްރާނު
ފަދައިން ނުވަތަ ދެހިޔާގަނޑު ފަދައިން ނުވަތަ ސަފުތަކަކަށް އެތުރިފައިވާ ދޫނިތަކެއްގެ ދެޖަމާޢަތް 

ގެ هللا (ކިޔަވައި އެއަށް ޢަމަލުކުރި މީހުންގެ ކިބައިން އަދި އެޤުރުއާން. އަންނާނެއެވެ ފަދައިން
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.) ނެއެވެއެބަހީ އެބައިމީހުންނަށް ޝަފާޢަތްތެރި ވެދޭ. (ކޮށްދޭނެއެވެޙުއްޖަތް ޤާއިމު) ރަތުގައިޙަޟް
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތް ދަސްކުރުމަކީ ބަރަކާތެކެވެ. ސޫރަތް ކިޔަވާށެވެތިޔަބައިމީހުން ބަޤަރާ

ބާވެ ބާޠިލުގޮތުގައި ތިބި އަދި ޙައްޤުން އެއްކި. އަދި އެސޫރަތް ނުކިޔަވާ ދޫކޮށްލުމަކީ ހިތާމައެކެވެ
أبو ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." ނުވެއެވެތް ދަސްކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންއެސޫރަމީހުންނަށް 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ الدرداء
رواه ( "ياَت من أَولِ سورة الْكَهف، عصم من فتنة الدجالِمن حفظَ عشر آ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث

ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން  ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ދިހައާޔަތް ހިތުދަސްކޮށްފި މީހާކަހްފު: "މާނައީ  )مسلم
. ވެއެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެهللا އަދި މާތް." ވާނެއެވެސަލާމަތް

މީހަކު ލަޝްކަރެއްގެ މައްޗަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
މެ އިރު ކޮން ކުރައްވާގެ މީހުންނާގެން ނަމާދުއޭނާ ލަޝްކަރު. ވެރިކޮށްފައި ފޮނުއްވިއެވެ
. ސޫރަތް ކިޔަވައެވެއިޚްލާޞްކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފަހު ރު ކިޔެވުމަށްރަކުޢަތެއްގައިވެސް ޤުރުއާން

ވާހަކަ ދެންނެވުމުން އަށް އެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليهދެން ލަޝްކަރު އެނބުރި އައިސް 
ދެންފަހެ . ކުރާށެވެރަނީ ކީއްވެގެންތޯ އޭނާއާ ސުވާލުއެކަން އެގޮތަށް ކު. ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު

ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ރަޙްމާނުވަންތަ ކުރީ އެގޮތަށްއަހުރެން އެކަންތައް . ޖަވާބުގައި އޭނާ ދެންނެވިއެވެ
رسول اهللا ފަހެ . އަދި އެސޫރަތް ކިޔެވުމަށް އަހުރެން ލޯބިކުރަމެވެ. ގެ ސިފަފުޅަކަށް ވާތީއެވެކަލާނ

ޑިގެންވާކަމަށް އޭނާއަށް އޭނާދެކެ ލޯބިވެވޮ اهللا،. "ކުރެއްވިއެވެފުޅު عليه وسلّم، حديث صلّى اهللا
. ވެއެވެން ރިވާވެގެންރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިهللا އަދި މާތް )عليه متفق(." ދޭށެވެޚަބަރު

! ލާއެވެގެ ރަސޫهللا އޭ . ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، . ސޫރަތް ދެކެ އަހުރެން ލޯބިވަމެވެހަމަކަށަވަރުން އިޚްލާޞް

ކުރުން ތިބާ ސުވަރުގެއަށް ކުރާހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތަށް ތިބާ ތިޔަ ލޯބި. ރެއްވިއެވެފުޅުކުحديث
  )رواه الترمذي(." ވައްދާނެއެވެ

  

++++++++  



   ނަބިއްޔުންގެ ތަރިކަ

22 
 

  

  ޤުރުއާން ގިނަގިނައިން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން 

  

هللا ޔެވޭ ކޮންމެ އަކުރަކަށް އަދި އެޤުރުއާނުން ކި. އަޅުކަމެކެވެ ކިޔެވުމަކީޤުރުއާން
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އެވެދެއްވަސަވާބު

من قَرأَ حرفاً من ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
شةُ بِعنسالْحةٌ، ونسح بِه تاَبِ اِهللا، فَلَههاَ،كثاَللُ  رِ أَممـال"الَ أَقُو " ،فرح ،فرح فأَل نلَكو الَمو

فرح ميمو ،فرގެ ފޮތުން އަކުރެއް ކިޔަވައިފި މީހާއަށް އޭގެهللا : "މާނައީ )رواه الترمذي( "ح 
ދިހަ ހެޔޮކަމުގެ އަޖުރު އަދި ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް އޭގެ . ވެއެވެބަދަލުގައި ހެޔޮކަމެއް ލިބިގެން

އެކަމަކު . ނުވަމެވެކޭ ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅެއްއަކީ އެންމެ އަކުރެ "الـم". އެވެވެލިބިގެން
 "الـم"އެބަހީ ." (އަކީ އަކުރެކެވެ "ميم"އަދި . އަކީ އަކުރެކެވެ "الم" އަދި. އަކީ އަކުރެކެވެ"الف"

ހެޔޮކަމުގެ  ލުގައި ތިރީސްޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްގެ ގޮތުން ސަވާބަށް އެދިގެން ކިޔަވައިފިނަމަ އޭގެ ބަދަ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް.) ލިބޭނެއެވެސަވާބު

تعلَّموا الْقُرآنَ ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ت نمل آنثَلَ الْقُرفَإِنَّ م ،هأُوفَاقْر ،كاَنكُلَّ م هحرِي حفُوكاً تسم وشحابٍ مرثَلِ جكَم بِه قاَمأَ وفَقَر ،لَّمع

والنسائي وابن  رواه الترمذي( "جرابٍ أُوكي علَى مسك ومثَلُ من تعلَّمه، فَرقَد وهو في جوفه كَمثَلِ

ފަހެ . ކިޔަވާށެވެފްހޫމް އުނގެނި އެޤުރުއާންރުއާނުގެ މާނައާއި މަތިޔަބައިމީހުން ޤު: "މާނައީ  )ماجه
ކުރާ މީހާއަށް ދި އެޤުރުއާނާގެން ރޭގަނޑު ޤިޔާމުކިޔަވާ، އަށް ޤުރުއާން އުނގެނި އެޤުރުއާންއެގޮތަ

އެއުރަވީ ކޮންމެ . އެޤުރުއާނުގެ މިސާލަކީ ގޮމަކަސްތޫރީން ފުރައިލެވިފައިވާ އުރައެއްގެ މިސާލެވެ
އޭނާގެ ހިތުގައި އަދި އެޤުރުއާން އުނގެނި . އަރައެވެއުތުރި ގޮމަކަސްތޫރީގެ ވަސް ތަނެއްގައި
ރޭގަނޑު ނިދާ މީހާގެ މިސާލަކީ ގޮމަކަސްތޫރި ) އެޤުރުއާން ކިޔެވުމެއް ނެތި(ވާ ޙާލު، އެޤުރުއާން

  ." އަޅައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރައެއްގެ މިސާލެވެ
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ރަނގަޅު . ރުތަކުގެ ޚިޔާލުތައް ވެރިވެއެވެއަބަދުވެސް އިންސާނާގެ ހިތަށް ތަފާތު ވައްތަ
ތަކުގެ ވަސްވާސްތައްވެސް އޭނާގެ ހިތަށް އަދި ތަފާތު ވައްތަރު. ޚިޔާލުތަކާއި ނުބައި ޚިޔާލުތަކެވެ

އެގޮތަށް . ވާން ފަށައެވެއޭގެ ސަބަބުން ބައެއްފަހަރު އޭނާއަށް ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ޝައްކު. ވަދެއެވެ
ގޮތެއްގައި މިކަން އާންމު. ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ ގުތަކުވެސް އޭނާވާން ފެށުމުން އެންމެ ވައެކަން

ކުރުމުން ޣާފިލުވެ އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ގެ ޒިކުރުهللا މިހެންވަނީ އިންސާނާ 

      ]  ٢٨: الرعد    [             å  ä  ã     â  á Z  ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا . ސަބަބުންނެވެ
 ."ކުރުމުންނެވެއަށް ޒިކުރުهللا ހިތްތަކަށް ޙަޤީޤީ ހަމަޖެހުންލިބެނީ ހަމައެކަނި . ދަންނާށެވެ" :މާނައީ
 ޙަޤީޤީ. ދުނިޔަވީ ކަންތައްތަކުން ހިތްތަކަށް އެލިބޭ ހަމަޖެހުމަކީ ވަގުތީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ ފަހެދެން

ގެ هللا  އަދި. މެވެކުރުމުން އިންސާނާގެ ހިތަށް ލިބޭ ހަމަޖެހުއަށް ޒިކުރުهللا ހިތްހަމަޖެހުމަކީ 
ގެ ކިބައިން  عبد اهللا بن عمرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް  .ބޮޑު ޒިކުރަކީ ޤުރުއާނެވެއެންމެ

  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
"دأُ الْحدصأُ كَماَ يدصت بالْقُلُو هذإِإِنَّ ه دالْماَُءي هلَ" ذَا أَصاَبيلَ : قوسماَ جِالَُءهاَ؟ قاَلَ! اِهللاياَ رو :
ފެންޖެހުމުން : "މާނައީ  )رواه البيهقي يف شعب اإلميان( "موت، وتالَوةُ الْقُرآنكَثْرةُ ذكْرِ الْ"

ޞަޙާބީން . ބަރުޖަހައެވެދަގަނޑުގައި ދަބަރުޖަހާ ފަދައިން ހަމަކަށަވަރުން މިހިތްތަކުގައިވެސް ދަ
ދެން އެހިތްތައް ސާފުވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ . ދެންނެވިއެވެ

ފަހެ މިދެ ." ކިޔެވުމެވެމަރު ހަނދާންކުރުމާއި ޤުރުއާން ގިނަގިނައިން. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ދު ހަނދާންވެ، އާޚިރަތަށް އްދެވުނު މަޤްޞަކަންތަކަކީ އިންސާނާ ގިނަގިނައިން ކޮށްފިނަމަ އޭނާ ހެ

ކުރާނެ ފަހެ އިންސާނާ މިދެކަންތައް. ވެބޮޑަށް އޭނާއަށް އެހީވެދޭ ދެކަންތަކެދަތުރުހެދުމުގައި އެންމެ
  !ނަމައެވެ

  
  

++++++++  
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  ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން 

  

ކަނި ރީތިކޮށް ހަމައެ. ކުރުމަށެވެޤުރުއާން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަންޖެހޭނީ އެއަށް ޢަމަލު
އެބޭކަލުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަކީ . ނޫނެވެކިޔަވައިލުމަކަށް
އެބޭކަލުންނާ . ޅުއްވި ބޭކަލުންނެވެތަށް ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ހުށަހެކުރައްވާ އުއްމަތަރުބިއްޔަތު

ބޭކަލުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއް ދަސްކުރައްވާ އެއާޔަތަށް އެ". ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
އަދި ޚުދު އެބޭކަލުން ." ޢަމަލުކުރައްވާފައި މެނުވީ އެހެން އާޔަތެއް ދަހެއްނުކުރައްވައެވެ

އި، އަހުރެމެން ޤުރުއާނާއި، އޭގެ ޢިލްމާ" "تعلَّمناَ الْقُرآنَ والْعلْم والْعملَ جميعاً " . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ." އަދި އެއަށް ޢަމަލުކުރުން އުނގެނުނީ އެކުއެކީގައެވެ
. ލުމަކުން ނުފުދޭނެއެވެޤުރުއާން ހަމަ ކިޔަވައި. ޞަޙާބީން ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތަށް ކަންތައްކުރުމެވެ

އެޤުރުއާނަށް ދުނިޔޭގައި  ދުވަހުގައި ޤުރުއާން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނީޤިޔާމަތް
އެޝަފާޢަތް ، هللاގެ ކަލާމްފުޅު އެމީހަކަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެއްޖެނަމަ هللا . ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމައެވެ
ގެ  نواس بن سمعانރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މެދަކު ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެޤަބޫލުކުރައްވާނެކަމާ 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،  .ވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
كاَنوا يعملُونَ بِه، يؤتى بِالْقُرآن يوم الْقياَمة وأَهله الَّذين " .މެވެކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީފުޅުحديث

تاَن سوداوان، بينهماَ شرق، أَو كَأَنهماَ فرقاَن تقَدمه سورةُ الْبقَرة وآلِ عمرانَ، كَأَنهماَ غَماَمتاَن أَو ظلَّ
افورٍ صطَي نبِهِماَ مصاَح نع انحاَجކިޔަވައި ޤުރުއާނާއި، އެޤުރުއާން: "މާނައީ  )رواه مسلم( "ت

ނު ސޫރަތް ބަޤަރާ ސޫރަތާއި އާލުޢިމްރާ. ދުވަހުގައި ގެނެވޭނެއެވެއަށް ޢަމަލުކުރި މީހުން ޤިޔާމަތްއެ
އަދި އެވަގުތު އެދެ ސޫރަތް ދެ ވިލާގަނޑު ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ދެ . އިސްވެ ކުރިއަށް އަރާނެއެވެ
ނުވަތަ އެދެ . އެދެމެދުގައި ވިދަވިދައި ހުންނަ އައްޔެއް ވާނެއެވެ. ހިޔާގަނޑު ފަދައިންވާނެއެވެ

އެދެ ސޫރަތުގެ . ންވާނެއެވެސޫރަތް، ސަފުތަކަކަށް އެތުރިފައިވާ ދޫނިތަކެއްގެ ދެ ބައިގަނޑު ފަދައި
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އެދެ ސޫރަތް ) ގެ ޙަޟްރަތުގައިهللا (ގެ ކިބައިން ) އެބަހީ ކިޔަވައި ޢަމަލުކުރި މީހާ(އެކުވެރިޔާ 
ކިޔަވައި ފަހެ ޤުރުއާން.)" އެބަހީ އޭނާއަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނެއެވެ. (ޙުއްޖަތް ޤާއިމްކޮށްދޭނެއެވެ

ދި ނަހީތަކުން ދުރުވެ އެއްކިބާވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ އޭގައިވާ އަމުރުތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަނެ އަ
އަދި އެޤުރުއާނުގެ މަޠުލަބު އެހެން ގޮތަކަށް . ދަރަޖަ މަތިވެރިވެ އޭނާގެ ޢިއްޒަތް އުފުލިގެންދާނެއެވެ

ގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެޤުރުއާން، އޭނާ އަދި އެޤުރުއާން ބޭނުންކުރަންވީ އަދާކޮށް
ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް .ބަބަކަށް ވެގެންދާނެއެވެނިކަމެތިވުމުގެ ސަ

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
"اماً وتاَبِ أَقْوذَا الْكبِه فَعرإِنَّ اَهللا ينرِيآخ بِه عضهللاހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ  )لمرواه مس( "ي ،

އަދި އަނެއްބައިމީހުން . ކުރައްވައެވެއްޔާއިން ބަޔަކުމީހުން މަތިވެރިމިޤުރުއާނުގެ ޒަރި
މިއަދު ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ބިދުޢަވެރި ފިރުޤާތައްވެސް ދަޢުވާކުރަނީ ." ނިކަމެތިކުރައްވައެވެ

ތިމާމެންގެ ބާޠިލު ން ދައްކާ ތެދުމަގު ދޫކޮށް ރުއާޤު. ދަންނައެވެ. ޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށެވެ
އުވީލުކުރާ މީހުންނަށް މަޒުހަބު ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއާނުގެ މުޙްކަމް އާޔަތްތައް ތަ

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ! އަދިކިއެއްތަ. ދުވަހުގައި އެޤުރުއާން ޝަފާޢަތްތެރިވެ ނުދޭނެއެވެޤިޔާމަތް
ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުން ނަރަކައަށް  އަދި. ޙުއްޖަތް ޤާއިމްކުރާނެއެވެ

އެއާޚިލާފަށް ޤުރުއާނުގެ މުރާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް އޭގެ އަމުރުތައް ތަސްލީމުކޮށް އަދި . ވަނުމެވެ
އަދި . ދުވަހުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނެއެވެޖެ މީހާއަށް އެޤުރުއާން ޤިޔާމަތްއޭގެ ނަހީތަކުން ދުރުވެއް

   .ގެ ޙައްޤުގައި ޙުއްޖަތް ޤާއިމްކޮށްދޭނެއެވެއޭނާ

އަވަހަށް ހަނދާންވެސް ނެތިގެންދާ ހަމަ އެހާ. ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ ޤުރުއާނަކީ ދަސްކުރަން
އަދި . ނެތިގެން ދާނެއެވެޢާނުކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ހަނދާންޤުރުއާން ދަސްކޮށް އެ މުރާޖަ. އެއްޗެކެވެ

ރާ ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެޤުރުއާން އެޤުރުއާނަށް ރައްކާތެރިވެ މުރާޖަޢާކު
އަދި މަތިވެރި . ގެ ޙަޟްރަތުގައި މާތްބައެކެވެهللا ންނަކީ  حافظޤުރުއާނުގެ . ދެމިއޮންނާނެއެވެ

. އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅެވެ. ގެ ވަޙީބަސްފުޅެވެهللا ސަބަބަކީ ޤުރުއާނަކީ . މަޤާމެއް ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ اهللا بن عمروعبد  ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް
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اقْرأْ وارتقِ، ورتلْ : يقاَلُ لصاَحبِ الْقُرآن" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
 )والترمذي والنسائي رواه أمحد وأبو داود( "هاَآية تقْرأُ كَماَ كُنت ترتلُ في الدنياَ، فَإِنَّ منزِلَك عند آخرِ

. ބުނެވޭނެއެވެ) ދުވަހުގައިޤިޔާމަތް(ޢަމަލުކުރި މީހާއަށް  ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއަށް: "މާނައީ
އަދި ދުނިޔޭގައި ތިބާ ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވި . އަދި މައްޗަށް އަރަމުން ދާށެވެ. ކިޔަވަމުން ދާށެވެ
ފަހު އާޔަތް އި މަންޒިލަކީ ޤުރުއާނުގެ އެންމެއަދި ތިބާގެ މަޤާމާ. ތީލުކޮށް ކިޔަވާށެވެފަދައިން ތަރު

ފާތިޙާސޫރަތުން . ވިސްނަވާ ބައްލަވާށެވެ ނިކަން." ތިބާ ކިޔަވާއިރު ތިބާއަށް ހުރެވޭ ތަނެވެ
 !މައްޗެއްގައިހެއްޔެވެ އޭނާއަށް ހުރެވޭނީ ކިހާ ސޫރަތާ ހަމައަށް ކިޔަވާ އިރުފަށައިގެން ނާސި

ޤުރުއާން . ހުށިކަމެވެދަރިންނަށް ޤުރުއާން ދަސްކޮށްދޭ ބަފައިން އެބައިމީހުންގެމައިން
هللا މާތް. ކަމެކެވެވެވުމަކީވެސް ބާއްޖަވެރި ބަފައިންނަށްންހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްގެ މައި

رسول اهللا صلّى  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ معاذ اجلُهينރުއްސުންލެއްވި 
من قَرأَ الْقُرآنَ وعملَ بِماَ فيه، أُلْبِس والداه تاَجاً يوم " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم، حديث اهللا

لّذي عملَ الْقياَمة، ضوُءه أَحسن من ضوِء الشمسِ في بيوت الدنياَ لَو كاَنت فيكُم، فَماَ ظَنكُم بِا
ކިޔަވައި އޭގައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ) ހިތުދަސްކޮށް(ޤުރުއާން : "މާނައީ  )رواه أمحد وأبو داود( "؟بِهذَا
ދުވަހު އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ބޮލުގައި ތާޖެއް ޤިޔާމަތް. ކުޅަ މީހާ ދަންނައެވެޢަމަލު

އަލިކަން ދުނިޔޭގެ ގެތަކުގައި ވުމުން އިރު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރޭގައިވާނަމަ އެއިރުގެ . އެޅުވޭނެއެވެ
ދެންފަހެ އެޤުރުއާނަށް . ވާ އައްޔަށްވުރެ ބޮޑަށް އެތާޖުގެ އަލިކަން ރިވެތިވެފައި އުޖާލާވެގެން ވާނެއެވެ

އެބަހީ އޭނާގެ މަންމައާ " (ޢަމަލުކުރި މީހާއާ ބެހޭގޮތުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
އޭނާގެ މަޤާމާއި މަންޒިލު ކިހާ  އިރު އަދި ވާކީ އެއީ ކަމުގައިޤާމާއި މަންޒިލަބައްޕަގެ މަ
  !)ހެއްޔެވެމަތިވެރިވާނެ

ޖެ ލިބިއްޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ތައުފީޤު. ޤުރުއާނަކީ ހިތްތައް ރޯޝަންކޮށްދޭ ނޫރެކެވެ
ޑު ބޮނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގެهللا އަދި އެއީ . ވެއްޖެއެވެމީހާއަށް ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރި

هللا މާތް. މީހާ ދަންނައެވެއާން އެދޭއެދުން ފުރިހަމަކޮށްފިޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެޤުރު. ނިޢުމަތެކެވެ
ގެ ޚާއްޞަ هللا  ންނަކީ حافظޤުރުއާނުގެ . އެފަދަ މީހާ ނަރަކައަށް ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ
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. ކުރުމަށެވެޅު ހިތުދަސްގެ ކަލާމްފުهللا ކުރަންވީ ންމެ މުސްލިމަކުވެސް މަސައްކަތްކޮ .މާނުންނެވެމެހު
ކަމުގައި  ނުވިޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް. ވެދެއްވާނެއެތައުފީޤުهللا މަސައްކަތްކޮށްފި މީހާއަށް 

ސަބަބަކީ . ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހިތުގައި ހުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެވެވިޔަސް 
ޤުރުއާންނުވާ  ،ރަކަށްސް މިންވައެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެއްވެ. ނަމާދުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ޖެހޭތީއެވެ

عبد ރުއްސުންލެއްވި هللا އެފަދަ މީހާގެ މިސާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ މާތް. ނުވާނެއެވެމުސްލިމަކަށް ވެގެން
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން عباس اهللا بن 

  )رواه الترمذي(" لْقُرآن كاَلْبيت الْخرِبِالَّذي لَيس في جوفه شيٌء من ا إِنَّ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
ނުވާ މީހާގެ މިސާލަކީ ޤުރުއާނުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހަމަކަށަވަރުން އެމީހެއްގެ ހިތުގައި: "މާނައީ

މިންވަރެއް ކޮންމެ އެހެންކަމުން ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެވެސް ." ވީރާނަވެފައިވާ ގެއެއްގެ މިސާލެވެ
  . ކަމެކެވެސްލިމަކުވެސް ދަސްކުރުމަކީ ލާޒިމުމު

  

  

++++++++  
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  .ޤުރުއާނަކީ ޙަޤީޤީ ހިދާޔަތެވެ

  

ވާވެރިންގެ ރޫޙީ ތަޤު. މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ. ޤުރުއާނަކީ ޢާލަމްތަކަށްވާ ހިދާޔަތެކެވެ
. އަދި ޙިކްމަތްތެރި ޒިކުރެވެ. ފަށެވެގެ ގަދަވެގެންވާ ވާهللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ . ޣިޛާއެވެ

ގެ ޒަރިއްޔާއިން ދޫތައް އޮޅިގެންނުދާ އޭ. މަގެވެނުދާ ސީދާވެގެންވާ ތެދުރުވެގެންއެދުންތައް ކަސިޔާ
ބުތައް ހުސްނުވާ އިއަޖައޭގެ . ގިނަގިނައިން ކިއުމަކުން ބާވުމެއްނުވާ ކަލާމެކެވެ. ކަލާމެކެވެ
އެޤުރުއާނާ . އް އިސްތިންބާޠުކޮށް ހުސްނުވާ ޢިލްމެކެވެއެއިން ޢިލްމުވެރިން ޙުކުމްތަ. ކަލާމެކެވެ

އަދި އެޤުރުއާނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފި މީހާއަށް އަޖުރު . އެއްގޮތަށް ބުނެފި މީހާ ތެދުބުނެފިއެވެ
ދި އެޤުރުއާނުގެ އަ. ވެއްޖެއެވެށް ޙުކުމްކޮށްފި މީހާ ޢަދުލުވެރިއަދި އެޤުރުއާނާ އެއްގޮތަ. ލިބޭނެއެވެ
ކަމުން އެޤުރުއާން ދޫކޮށްލައިފި އަދި ކިބުރުވެރި. ލިބިއްޖެއެވެ ދީފި މީހާއަށް ހިދާޔަތްވަތުމަގަށް ދަޢު

އަދި އެޤުރުއާން ނޫން އެހެން އެއްޗަކުން ހިދާޔަތަށް އެދިއްޖެ މީހާ . ކުރައްވާނެއެވެހަލާކުهللا ހާ މީ

º  ¹  «  ¼   ½  ¾   ]  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا . މަގުފުރައްދަވާނެއެވެهللا 

À  ¿    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

Ú   Ù   Ø   ×    Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï     %  $  #     "  !  

 ) ( 'Z ]ގެ ޙަޟްރަތުން ތިޔަބައިމީހުންގެ هللاފަހެ ތިމަން: "މާނައީ  ]١٢٦ – ١٢٣: طه

ހާ ފަހެ މަގުފުރެދިގެން ގެ އެހިދާޔަތަށް ތަބާވެއްޖެ މީهللاހިދާޔަތް އައުމުން ފަހެ ތިމަން ގާތަށް
އަނބުރައިލައިފި  ގެ ޒިކުރުން މޫނުهللاއަދި ތިމަން. އަދި އަބާއްޖަވެރި ނުމެވާނެމެއެވެ. ވެނުދާނެއެ

އަދި އޭނާ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި . މީހާއަށް ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ވާހުށީ ދަތި އުނދަގޫ ދިރިއުޅުމެކެވެ
 އޭ ހައްދަވާ. ނާ ދަންނަވާނެއެވެއޭ. އެވެކުރައްވާހުށީ ކަނު މީހެއްގެ ގޮތުގަމަޙްޝަރުهللا ތިމަން

ކުރެއްވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ކަނު މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަޙްޝަރުމިއަޅާ ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ



   ނަބިއްޔުންގެ ތަރިކަ

29 
 

ގެ އާޔަތްތައް هللا ތިމަން. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا . ދުނިޔޭގައި މިއަޅާވީ ފެންނަ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ
ދު ތިބާގެ ކިބައިންވެސް ނައްތައިލި ފަދައިން މިއަތިބާ ހަނދާން މުން އެއާޔަތްތައްތިބާގެ ގާތަށް އައު

އަދި އޭގެ އެންމެ . ފަހެ މިއާޔަތުގައި ޒިކުރު ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ." ނައްތައިލެވޭނެއެވެހަނދާން

P  O  N  M  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އަދިވެސް . ކުރީގައި ވަނީ ޤުރުއާނެވެ

 Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q    \  [

   f  e  d  c  b  a         `  _  ^  ]Z    
ގެ ޙަޟްރަތުން ނޫރަކާއި ފޮތެއް هللا ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް " :މާނައީ  ] ١٦ -  ١٥: املائدة [

ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ، هللاއެފޮތުގެ ޒަރިއްޔާއިން . އަތުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
އަދި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާއެކު . ޑިގަތުމަށް ތަބާވެއްޖެ މީހަކަށެވެދައްކަވަނީ އެކަލާނގެ ރުހިވޮ

. އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުއްވައެވެ) ހިދާޔަތުގެ(އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ) ޖަހާލަތުގެ(އެބައިމީހުން 
މިއާޔަތުގައި އެވާ ނޫރުގެ ." އަދި އެބައިމީހުންނަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވައެވެ

هللا އަދިވެސް . އަދި ފޮތުގެ މުރާދަކީ ޤުރުއާނެވެ. އެވެ حممد صلّى اهللا عليه وسلّمދަކީ މުރާ

  =  >  ;   :  9  8  7  6  5  4  32 ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

>  ?  @  A  BZ  ] ކަލޭގެފާނުގެ هللا މިއީ ތިމަން: "މާނައީ  ] ١: إبراهيم

ރަސްކަލާނގެ ނު، މީސްތަކުން، އެއުރެންގެ ވެރި ފާއެއީ ކަލޭގެ. މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެކެވެ
އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ) އީމާންކަމުގެ(އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ) ޖަހާލަތުގެ(އިޒުނަފުޅާއެކު، 

 ."ގެ މަގަށް ނެރުއްވުމަށެވެهللا ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވާ ޢިއްޒަތްތެރި  )ޔަޢުނީ(. ނެރުއްވުމަށެވެ
ސާނާ، ކާފިރުކަމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްކަމުގެ ތެރެއަށް އިން. ޤުރުއާނުގެ މަޤުޞަދަކީ މިއެވެ

ޖަހާލަތުގެ ތެރެއިން ބަޞީރަތުގެ . ޝިރުކުގެ ތެރެއިން ތައުޙީދުގެ ތެރެއަށް ނެރުމެވެ. ނެރުމެވެ
އިންސާނާ  ،ރުއާންޤު. އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުމެވެ. ތެރެއަށް ނެރުމެވެ

ޖާހިލަކު . ހާއަށް މަގު ދައްކައިދެއެވެމަގު ގެއްލިފައިވާ މީ. ވެއިންސާނަކަށް ހަދައިދެއެ
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ބިދުޢަވެރިއަކު ސުންނަތުގެ . މުޝްރިކަކު މުވައްޙިދަކަށް ހަދައިދެއެވެ. ޢިލްމުވެރިއަކަށް ހަދައިދެއެވެ
  . ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާއަކީ މިއެވެ. އަހުލުވެރިއަކަށް ހަދައިދެއެވެ

ތިމާމެންގެ ޢަމަލީ . ކުރައްވާށެވެރު ޤަބޫލުއިލާހީ ދުސްތޫ! ންނޭވެގެ އަޅުތަކުهللاއޭ 
ކޮންމެ . ކުރައްވާށެވެއެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު. ވާށެވެކުރައްދުސްތޫރު ތަންފީޒު ދިރިއުޅުމުގައި އިލާހީ

ފަލާޙާއި ކާމިޔާބުވަނީ . ޖެހޭނެ މީހެކެވެގެ ޙަޟްރަތަށް ދަތުރުކުރަންهللاން މީހަކީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކު
އެފަދަ މީހުންގެ . ނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ހޭދަކުރި މީހަކަށެވެތިމާގެ ދިރިއުޅުން ޤުރުއާ

އެމީހެއްގެ މަދަދުވެރިއަކަށް އަދި هللا . އެވެهللاރިއަކީވެސް މަދަދުވެރިއަކީވެސް ރަޙްމަތްތެ
  !ބާއްޖަވެރިކަމާއެވެ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށްވެއްޖެ މީހާގެ
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  )އުނގެނުމުގެ ބާބު(  مالتعلُّباَب 

  

ތަކުގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ ވެސް ދުނިޔޭގައި ތަފާތު މަރުޙަލާކޮންމެ އިންސާނަކީ
މިދުވަސްވަރަކީ . ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ އިންސާނާގެ ތުއްތު ދުވަސްވަރެވެ. އިންސާނެކެވެ

މިދުވަސްވަރުގައި . ޞަލާޙިއްޔަތުކަން ލިބިގެންވާ ދުވަސްވަރެއްނޫނެވެއިންސާނާއަށް އެއްވެސްކަމެއްގެ 
ކާއެއްޗެއް ބޯއެއްޗެއް  !އަދިކިއެއްތަ. ނުވެއެވެނާއަށް ހެވެއް ނުބައެއް ވަތްކެއްންސާއި

އެވަގުތު އިންސާނާގެ އަތްމައްޗަށް އަރާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ކާއެއްޗެއް ކަމުގައި އޭނާ . ވަތްކެއްނުވެއެވެ
ރުޙަލާއަށް އިންސާނާ ށް ކުޅެދުންތެރިވާ މަފަހު ވާހަކަދެއްކުމަ ކުރުމަށްމިމަރުޙަލާ ކަޑައްތު. ހީކުރެއެވެ

ފަހެ . އަދި ކޮށަކޮށައިގެން ވަރަށް މަސައްކަތާއެކު ވާހަކަދައްކަން ދަސްކުރެއެވެ. ވާޞިލުވެއެވެ
. އަލިފާނަކީ ހޫނުއެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ. މިހިސާބުން އިންސާނާއަށް ހެޔޮނުބައި ވަކިވާން ފަށައެވެ

އިންސާނާއަށް އޭނާގެ މައިން ބަފައިން  ކީމިމަރުޙަލާއަ. އްޗެއްކަން އެނގެއެވެއަދި ފެނަކީ ބޯއެ
ފަހެ މިމަރުޙަލާއިން ފެށިގެން . ތަޢުލީމު ހޯދައިދިނުމަށާއި އޭނާ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ފަށާ މަރުޙަލާއެވެ

ގިނަ ށް ވާޞިލުވާއިރު އޭނާއަށް ވަރަށްއޭނާ ތަޢުލީމު އުނގެނެމުން ގޮސް އޭނާ ބާލިޣުވާ މަރުޙަލާއަ
ދުލުން ބޭރުކުރެވޭ . އީ އިންސާނާ މުކައްލަފަކަށްވާ މަރުޙަލާއެވެއަދި މި. ޢިލްމު ޙާޞިލުވެއެވެ

ކުރެވޭ ޓަކައި މަލާއިކަތުން މުޤައްރަރުބަސްތަކާއި ގުނަވަންތަކުން ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް ލިއުއްވުމަށް
ފަހެ މިމަރުޙަލާއަށް އިންސާނާ ވާޞިލުވިއިރު އޭނާ މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނު . މަރުޙަލާއެވެ

. އޭނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެއެވެރައްބަށް އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް  މަޤްޞަދާއި އޭނާގެ
މިއަމާނާތަށް . މައިން ބަފައިންނާ ޙަވާލުކުރައްވާ އަމާނާތެކެވެ اهللا سبحانه وتعاىلދަރިންނަކީ 

ތަރުބިއްޔަތުން އަމާނާތްތެރިވުމަކީ އެކުދިން މިމަރުޙަލާއަށް ވާޞިލުވާއިރު އެކުދިންނަށް ދީނީ 
އަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެކުދިންނަށް هللا. ފައިވުމެވެޔަތު ދެވިތަރުބިއް
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ގެ މިބޮޑުވެގެންވާ هللاއަދި މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ . އުނގަންނާދެވިފައިވުމެވެ
  .އަމާނާތަށް އަމާނާތް ޙަވާލުވެވުނު ފަރާތުން ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ

. ބިއްޔަތުކުރުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެދަރީންނަށް ތަޢުލީމުދީ ތަރު
مروا أَوالَدكُم بِالصالَة وهم أَبناَُء سبعِ " .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا عليه وسلّم، حديث رسول اهللا صلّى

: މާނައީ  )رواه أبو داود( "وا بينهم في الْمضاَجِعِسنِين، واضرِبوهم علَيهاَ وهم أَبناَُء عشرِ سنِين، وفَرقُ
. އަހަރުގައި ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރާށެވެނަށް، އެކުދިންގެ އުމުރުން ހަތްތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރީން"

ވުމުން އެބަހީ ދިހަ އަހަރު. (އަދި އެކުދިންގެ އުމުރުން ދިހައަހަރުގައި އެކަމުގެ މައްޗަށް އަދަބުދޭށެވެ
އެބަހީ ދިހަ . (އަދި އެކުދިންގެ ތަންމަތިތައް ވަކިކުރާށެވެ.) ކުރުވާށެވެބުދީގެންވެސް ނަމާދުއަދަ

ފަހެ މިއުމުރުގައި މައިންބަފައިން " .)އަހަރުވުމުން އެއްތަންމައްޗެއްގައި ދެކުދިން ނުނިންދަވާށެވެ
. ހުށިކަމެވެސްވެގަންނަދޭން ފެށުމަށް އަވަތަރުބިއްޔަތުދީނީ ތަޢުލީމާއި ދީނީ  އެއުރެންގެ ދަރިންނަށް

  . މިއުމުރު ފަހަނަޅައި ގޮސްފިނަމަ ދެން އެކަން ކުރުމަށް މާފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ އަދި

ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންނަށް އެކުދިންގެ  އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައިމިއަދު 
ތީޖާތަކާއި މަންޒަރުތައް މައިންބަފައިން ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ނަ

އަރާރުންވެ، ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވައި، އެދެމީހުން ދަރިން މައިންބަފައިންނާ . ފެންނަމުންދެއެވެ
ގާތެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުން މުސްކުޅި އުމުރުގައި އެހީތެރިކަމާއި، އޯ. ކޮށްލާތަން ފެނެއެވެއެކަނިވެރި

ރިފުޅު އެންމެފަހުން ވެގެންދަނީ އެދެމީހުންގެ ލޮލުން ފޮނި އުއްމީދުގައި ބޮޑުކުރާ ދަލިބޭނެކަމުގެ 
އުމުރުގައި އަރާމަށް ބޭނުންވާ ދުވަސްކޮޅު ވެގެންދަނީ ހިތާމައިގެ . ކަރުނަ އޮހޮރުވައިދޭ ސަބަބަކަށެވެ

ހިތާމައިން ލޮލުން އޮހިގެންދާ ލޮލަށް ފިނިކަން ލިބުމަށް އެދުނުއެދުން ވެގެންދަނީ . ދުވަސްތަކަކަށެވެ
މިކަމުގައި ކުށްވެރިންނަކީވެސް ! މިކަމުގައި ކުށްވެރިންނަކީ ކޮބައިބާވައެވެ. ށެވެކަރުނަ ފޮދަކަ

ދަރީންގެ ޅަފަތުގައި މައިންބަފައިން މަސައްކަތްކުރަނީ އެކުދިންނަށް . ޙަޤީޤަތުގައި މައިންބަފައިންނެވެ
ދިން ފޯދިގެން އެތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގައި އެކު. ދިނުމަށެވެޅަނގުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުހު

ލޯތަކަށް . އަންނައިރު އެކުދިންގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުންނަނީ މުޅިން ފާސިދުވެފައެވެ
މެދުކެނޑުމެއްނެތި މިމަންޒަރު ފެންނަމުންދާއިރު މިކަމުން ޢިބުރަތް ޙާޞިލުކުރަނީ ކިތައް 
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ޅުނު ބިންގަލެއްގެ ދަރިން ބޮޑެތިވާނީ އެކުދިންގެ ޅަފަތުގައި އެ. ދަންނައެވެ! ބާވައެވެމައިންބަފައިން
ދަރިންގެ ." އޮންނާނީ ހަމަ ކައްޗަށެވެ ބިންގާ ކެއްޗާ ހަމައަށް ނެގިޔަސް ކައްޗަށް އެޅި. "މައްޗަށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް. ފުރަތަމަ މަދްރަސާއަކީ އެކުދިންގެ މައިންގެ އުނގެވެ
سول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ر. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 "صرانِه، أَو يمجساَنِهكُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرة، فَأَبواه يهودانِه، أَو ين". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ : "މާނައީ  )رواه البخاري(

އެކުއްޖާ ޔަހޫދީއަކަށް ނުވަތަ ނަޞާރާއަކަށް ނުވަތަ މަޖޫސީއަކަށް ހަދަނީ އެކުއްޖާގެ . މައްޗަށެވެ
ޖަވެރިކުރެވޭނީ އްފަހެ ދަރިންގެ އަޚުލާޤާއި އެކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލު ބާ." މައިންބަފައިންނެވެ

  . އެކުދިންނަށް ދީނުގެ ތަޢުލީމު ދެވިގެންނެވެ

  
!!!!!!!!  
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  .ނުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެޢިލްމު އުނގެ

  

ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަކު . ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ 
މިޢިލްމު އުއްމަތުގެ . މިދެންނެވި ޢިލްމަކީ ދީނުގެ ފިޤުހީ ޢިލްމެވެ. އުނގެނުން ލާޒިމު ޢިލްމެކެވެ

ހުންނަށް އެބައިމީހުންނަށް އުނގެނުން އެއީ ދެންތިބި މީ. އެއްބަޔަކު އުނގެނުން ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ

º     ¹] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ވާޖިބު ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ

 ¼  » ½      Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿

 Ï   Î   Í  Ì ËZ    ]މުއުމިނުން އެއްކޮށް  އަދި ހުރިހާ: "މާނައީ   ]١٢٢: التوبة

ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ . ނިކުތުން އެއީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްނޫނެވެ ޖިހާދަށް
) އެބަހީ ދީނުގެ ފިޤުހީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި(ޖަމާޢަތަކުން ބަޔަކު، ދީން އުނގެނުމަށްޓަކައި 

ބައިމީހުންގެ އެ) އެބައިމީހުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު(އަދި އެއީ ! ނުނިކުންނަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ
އެމީހުންނަށް ) ގެ އަމުރުތަކާއި ނަހީތަކުންهللا (ގާތަށް އެބައިމީހުންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އައުމުން 

ދީނުގެ ." ވުމަށްޓަކައެވެބިރުވެތި) ދުވަހަށްއަށާއި އާޚިރަތްهللا (އެބައިމީހުން އެއީ . އިންޒާރުކުރުމަށެވެ
އަދި . ކާއި ފަރުޢީ މަސްއަލަތަކުގެ ޢިލްމެވެފިޤުހީ ޢިލްމުގެ މުރާދަކީ ދީނުގެ އުޞޫލީ މަސްއަލަތަ

ގެ ދީންމަތީ ސާބިތުވެ ހުރެވޭވަރަށް ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ هللا ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް އެމީހަކަށް 
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް  .ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
رِيضةٌ طَلَب الْعلْمِ فَ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ޢިލްމު އުނގެނުން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް : "މާނައީ   )رواه ابن ماجة(" علَى كُلِّ  مسلمٍ
ކުރިންވެސް  ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟުވެގެން މިވާ ޢިލްމަކީ." ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ

. ދެންނެވުނު ފަދައިން ތިމާއަށް ދީން މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރެވޭ ވަރަށް ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ ޢިލްމެވެ
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ގެ އުލޫހިއްޔަތާއި ރުބޫބިއްޔަތު هللا މިސާލަކަށް . އެހެން މޭރުމަކުން ދަންނަވާނަމަ ޟަރޫރީ ޢިލްމެވެ
މިމިންވަރަށް ޢިލްމު . ޙާޞިލުކުރުމެވެ ދެނެގަތުމާއި، ނަމާދާއި، ޒަކާތާއި، ރޯދައާއި، ޙައްޖުގެ ޢިލްމު

ޢީ ދެން ދީނުގެ އެހެނިހެން އުޞޫލީ މައްސަލަތަކާއި ފަރު. ޙާޞިލުކުރުމަކީ ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެކެވެ
އެބަހީ އެއްބަޔަކު އުނގެނުން . ކުރުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެމައްސަލަތަކުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލު

ބޭނުންޖެހޭ ހިނދު އެބައިމީހުންނަށް  އެއީ ދެންތިބި މީހުން އެޢިލްމަށް. ލާޒިމެވެ
މު އަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި، އާންއުނގަންނައިދިނުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގައި އަލަށް ކުރިމަތިވާ މަސް
އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު މިޢިލްމު . މީސްތަކުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ދީނީސުވާލުތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށެވެ

  .ފަވެރިވާނެއެވެޙާޞިލުނުކޮށްފިނަމަ އެންމެން ފާ
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  ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ނިކުތުން

  

ކާއިނާތުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ އެހެނިހެން ދުނިޔަވީ ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް ދީނީ ޢިލްމަކީ 
ގެ ބެއްލެވުމުގެ هللا އެޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ނިކުންނަ މީހާ ވާހުށީ . ބާވައިލެއްވި ވަޙީގެ ޢިލްމެވެ

ސުވަރުގޭގެ މަގު ، هللاއެމީހަކަށް . މަތިވެރިކުރައްވައެވެهللا އަދި އެމީހެއްގެ އަޖުރު . ގައެވެދަށު
ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ . ފަހިކޮށްދެއްވައެވެ

ސަބަބަކީ . ވިދާނެއެވެބޮޑު ހެޔޮ ޢަމަލޭވެސް ދެންނެއެންމެ! އަދިކިއެއްތަ. ރެއިން ހިމެނޭ ޢަމަލެކެވެތެ
ޢިލްމެއް ނެތި އެއްވެސް ހެޔޮ ޢަމަލެއް . އެންމެހާ ހެޔޮޢަމަލެއް ބިނާވެގެންވަނީ ޢިލްމުގެ މައްޗަށެވެ

ފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި އެކަލޭގެ خباري اإلمامއެހެންކަމުން . ޞައްޙަ ގޮތުގައި އަދާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ގެ ކުރިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުން ބަހާއި ޢަމަލު"  "قَولِ والْعملِم قَبلَ الْباَب؛ العلْ". ވެއެވެވިދާޅުވެފައި

ގެ އަންނަނިވި هللا ކުރައްވާފައިވަނީ ސްފުޅުގެ މައްޗަށް އިސްތިދުލާލުއެކަލޭގެފާނުގެ މިބަ"

  ]١٩: حممد [            á   à   ß     Þ     Ý  ÜZ  ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބަސްފުޅުންނެވެ
ގެންވާ އެހެން ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެهللا ހަމަކަށަވަރުން . ނާށެވެފަހެ ދަން: "އީމާނަ

އަމުރުކުރައްވާފައި އެވަނީ هللا މިއާޔަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ." ނުވެއެވެއެއްވެސް އިލާހަކު
މީހަކު . ދަންނައެވެ. ކަމަކަށްވުރެ އިސްވެގެންވަނީ އުނގެނުމެވެ އެހެންކަމުން ހުރިހާ. ތުމަށެވެދެނެގަ

ލަށް ފަސްޖެހިއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ނަސަބާއި ޙަސަބުން މަތިވެރިވިޔަސް މިބޮޑުވެގެންވާ ހެޔޮ ޢަމަ
އެބަހީ އޭނާގެ ނަސަބާއި . އޭނާގެ ނަސަބާއި ޙަސަބު އޭނާ އިސްކޮށް ނުދޭނެއެވެދުވަހުގައި ޤިޔާމަތް

ރުއްސުންލެއްވި هللا ތްމާ. ދޭނެއެވެނުކޮށްއޭނާއަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް  ޙަސަބު އެދުވަހުގައި
وسلّم،  رسول اهللا صلّى اهللا عليه. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ماَ من رجلٍ يسلُك طَرِيقاً، يطْلُب فيه علْماً إِالَّ سهلَ اُهللا لَه بِه طَرِيقاً إِلَى " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
الْجرِعسي لَم لُهمع طَأَ بِهأَب نمو ،ةن هبسن އެއްވެސް މީހަކު، ޢިލްމު : "މާނައީ  )رواه أبو داود( "بِه
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އޭނާއަށް  اهللا تعاىل،ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދިގެން މަގެއްގައި ކުރިޔަށްދާ ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ބަދަލުގައި 
ޖައްސައިފި މީހެއްގެ ޢަމަލު އެމީހަކު ފަހަށްއަދި އެ. ވައެވެދެއްފަހިކޮށްށް މަގެއް ސުވަރުގެއާ ދިމާއަ

  ." ނުދޭނެއެވެއޭނާގެ ނަސަބު އޭނާ އިސްކޮށް. ވެމީހާ ދަންނައެ

هللا މާތް. ގެ މަގުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދެކެވެهللاމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޢިލްމު އުނގެނު
رسول . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ

سبِيلِ اِهللا حتى  من خرج في طَلَبِ الْعلْمِ فَهو في" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم، حديث اهللا صلّى اهللا
جِعررمذي رواه( "يގެއަށް ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ނިކުންނަ މީހާ އޭނާ އެނބުރި : "މާނައީ )الت
ފި މީހާއަށް ދެދުނިޔެ ދީނީ ޢިލްމަކީ އެޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށް." ގެ މަގުގައެވެهللاން ވާހުށީ ދާންދެ

ދީނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ކުއްޖާ، އެކުއްޖާގެ މަޤްޞަދާ ހަމައަށް . ކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެބާއްޖަވެރި
ޔޭގެ އެކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެނަމަ، ދުނި) އެބަހީ ކިޔަވައި ނިމުމުގެ ކުރިން(ފޯރުމުގެ ކުރިން 

ބާއްޖަވެރިކަން އެކުއްޖާއަށް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެކުއްޖާގެ އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިވެއްޖެކަން 
من جاََءه الْموت وهو " .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ކަށަވަރެވެ

يفَب ،الَماِإلس بِه يِيحيل لْمالْع طْلُبيد نيبِيالن نيبو هنةني الْجةً فداحةً وجرواه( "ر މާނައީ  )ارميالد :
އިސްލާމްދީން ދިރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެމީހެއްގެ މަރު "

ނީ ހަމަ ފަހެ ސުވަރުގޭގައި އޭނާއާ ނަބީބޭކަލުންނާ ދެމެދުގައި ވަ. ޙާޟިރުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
އެމީހަކަށް ދެދުނިޔެ  اهللا تعاىلއަދި ޢިލްމު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލުވެއްޖެނަމަ ." އެންމެ ދަރަޖައެކެވެ

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ واثلَة بن اَألشقَعރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ބާއްޖަވެރި ކޮށްދެއްވާނެއެވެ
من طَلَب الْعلْم " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم، حديثرسول اهللا صلّى اهللا  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 ،رِكْهدي رِ، فَإِن لَّماَألج نم فْالَنك كاَنَ لَه ،كَهررِفَأَداَألج نفْلٌ مك ارمي( "كاَنَ لَهމާނައީ  )رواه الد :
އޭނާއަށް އަޖުރުން ދެބައި . ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދި، އެޢިލްމު ޙާޞިލުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ"

އޭނާއަށް އަޖުރުން . އަދި އެޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދި، ޙާޞިލުނުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. ވެއެވެ
ސަވާބަކާއި އަޖުރެއް  މިހުރިހާނަމަވެސް ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ނުކުތާއަކީ ." އެއްބައި ވެއެވެ
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ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްޓަކައި . މު ޙާޞިލުކުރާ މީހަކަށެވެގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޢިލްهللا ލިބޭނީ 
      .ޢިލްމުޙާޞިލުކުރާ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ
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  ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ލަދުނުގަތުން

  

 ކިޔަވާކުއްޖާ ޢިލްމު އުނގެނޭ ދުވަސްވަރު އުސްތާޒާ ސުވާލުކުރަން ލަދުގަނެގެން
 ގައިމަވެސް ލަދުގަންނަންޖެހޭ ތަންތާނނަ. ލަދަކީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް އޭޅޭ ހުރަހެކެވެމި. ނުވާނެއެވެ

ލަދުގަންނަން ނުޖެހޭ . އަދި އެއީ ރިވެތި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެކެވެ. ގަންނަން ޖެހޭނެއެވެލަދު
މަސްއަލައެއް  އޭގެތެރޭގައި ކިޔަވަމުންދާ ދުވަސްވަރު. މަޤާމުތަކުގައި ލަދުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި އުސްތާޒާ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ހިމެނެއެވެ
ގެ  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ވިއެވެދާޅުއަދި އެކަމަނާ ވި. ސުލައިމު ވަޑައިގަތެވެއަރިހަށް އުއްމު
އެހެންކަމުން ނިކަން . ޙައްޤު ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ލަދުވެތިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ اهللا تعاىلހަމަކަށަވަރުން 

ހިނައިގަތުން  އަންހެނަކު ނިދީގައި އިޙުތިލާމުވެއްޖެނަމަ އެއަންހެނާގެ މައްޗަށް. ވިދާޅުވެބައްލަވާށެވެ
." ފެން ބޭރުވެފައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެނަމައެވެ. "ނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެގެފާއެކަލޭ ވާޖިބުވާނެތޯއެވެ؟
ގެ هللاއޭ . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ވިއެވެސަލަމާ ލަދުފުޅުގެން މޫނުފުޅު ފޮރުއްއެހިނދު އުއްމު

. އާއެކެވެ. "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއަންހެނުންވެސް އިޙުތިލާމުވޭތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެ! ރަސޫލާއެވެ
رواه (" ވައްތަރުވަނީ ދެންފަހެ ކީއްވެހެއެޔެވެ؟ އަންހެނާއާ ދަރިފުޅު އެ! ނބުލޭގެއަށްވާ ސާބަހެވެކަ

. ޙަދީޘުން ބަޔާންވެގެންދިޔަ ފަދައިން ޢިލްމަކީ ލަދުންހުރެ ޙާޞިލުވާނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ )البخاري
ފަހަރު މީހަކު އުސްތާޒަކީ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށްވާނަމަ މިފަދަ ސުވާލެއްކުރަން ބައެއްނަމަވެސް 

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ކަންތައްކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ . ކަމެވެއަދި އެއީ ޠަބީޢީ . ގެންފާނެއެވެލަދު
. ކިޔަވަންތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު ލައްވައި އުސްތާޒާ ސުވާލުކުރުވާނީއެވެ

. ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވި .ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ފަހެ އަހުރެން މިޤްދާދު ބުނު އަސްވަދަށް . ގިނައިން މަޒްޔު ބޭރުވާ މީހެކެވެއަހުރެންނަކީ ވަރަށް 
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ފަހެ މިޤްދާދު . އާ ސުވާލުކުރުމަށް އަމުރުކުރީމެވެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليهއެކަމާބެހޭގޮތުން 
." މަޒްޔު ބޭރުވުމުން ވުޟޫކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ". ރެއްވިއެވެގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުސުވާލުކުރުމުން އެކަލޭ

އަދި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން . ޢަލީގެފާނަކީ ރަސޫލާގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު، އަބޫޠާލިބުގެ ދަރިކަލެކެވެ
އެހެންކަމުން ޢަލީގެފާނަށް . ހުންނެވީ ރަސޫލާގެ ދަރިކަނބަލުން، ފާޠިމަތުގެފާނާއެވެ

އަދި ސުވާލުވެވޭ އުސްތާޒަށް ސުވާލުގެ ޖަވާބު   .ނުގެންނެވީއެވެއެސުވާލުކުރައްވަން ކެރިވަޑައި
އަދި އެއީ . ނޭނގޭ ކަމުގައިވާނަމަ އޭގެ ޖަވާބު ނޭނގޭކަން ދަރިވަރުންނަށް ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ

އެއާ ޚިލާފަށް ޖަވާބު ނޭނގޭކަން . އުސްތާޒުގެ ތަވާޟަޢުވެރިކަމުގެ ޢަލާމާތެއްވެސް މެއެވެ
. ޖަވާބެއް ދެވިއްޖެނަމަ އެކަމުން ދެފިތުނައެއް ފާޅުވެގެންދާނެއެވެ ނުބައިށް ލަދުގެން ބަޔާންކޮށްދިނުމަ
އަނެއްފިތުނައަކީ ދަރިވަރުންނަށް ކުރާނެ . ގެ ޙަޟުރަތުގައި އޭނާ ފާފަވެރިވުމެވެهللا އެއްފިތުނައަކީ 
. ވާނެއެވެގެ ޙަޟުރަތުގައި އޭނާ ފާފަވެރިهللا ދި ޖަވާބު ދިމާވިކަމުގައިވިޔަސްއަ. ނޭދެވޭ އަސަރެވެ

ގެ ކިބައިން  بن مسعود عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އެއީ ނޭނގިހުރެ ޖަވާބުދިނީމައެވެ
من علم شيئاً فَلْيقُلْ بِه، ومن لَم يعلَم ! ياَ أَيهاَ الناس". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރިވާވެގެންވެއެވެ

އޭ : "މާނައީ  )متفق عليه( "اُهللا أَعلَم: اَ الَ تعلَممن الْعلْمِ أَنْ تقُولَ لم اُهللا أَعلَم، فَإِنَّ: فَلْيقُلْ
 "اُهللا أَعلَم"އަދި ނޭނގިއްޖެ މީހާ . އެއްޗެއް އެނގިއްޖެ މީހާ އެއެއްޗެއް ބުނާށެވެ! މީސްތަކުންނޭވެ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  .)އޭ ބުނާށެވެهللا ވަނީ ބަހީ އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންއެ. (އޭ ބުނާށެވެ

  ." އޭ ބުނުން ހިމެނެނީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިންނެވެ "اهللا أعلم"ތިބާއަށް އެއްޗެއް ނޭނގުމުން 

ޝަރީޢަތް، އެކަމަކަށް ލަދުނުގަތުމަށް ގޮވައިލެއްވި އެއްވެސް ކަމަކަށް : ޚުލާޞާއަކީ
ރުން އެއީ ރިވެތި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ލަދުވެތިކަން ހު. ލަދުގަންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ

  .ސިފައެކެވެ
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  .ޝަރުޢީގޮތުން ޢިލްމު ކިޔަނީ ތިން ޢިލްމަކަށެވެ

  

. މިތިން ޢިލްމަކީ ޟަރޫރީ ތިންޢިލްމެވެ. ޝަރުޢީގޮތުން ޢިލްމޭ ކިޔެނީ ތިން ޢިލްމަކަށެވެ
ން އިޖުތިމާޢީ ގޮތު .ނުވަތަ ދުނިޔަވީ ޢިލްމުތަކެވެ .އެހެނިހެން ޢިލްމުތަކަކީ ފަންނުތަކެކެވެ

عبد اهللا بن عمرو بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ފައިދާއެއްވާނަމަ އުނގެނުމަކުން މައްސަލައެއްނެތެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ العاص
ماَ سوى ذَلك و. و سنةٌ قاَئمةٌ، أَو فَرِيضةٌ عاَدلَةٌآيةٌ محكَمةٌ، أَ: اَلْعلْم ثَالَثَةٌ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

މަންސޫޚުނުވާ  "آية حمكمة" އެއީ. ޝަރުޢީ ޢިލްމު ތިނެކެވެ: " މާނައީ  )رواه أبو داود( "فَهو فَضلٌ

 އާއި، إمجاع "فريضة عادلة" ސާބިތުވެގެންވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘާއި، "سنة قائمة" މުޙްކަމް އާޔަތާއި،

ކުރެވޭ ޢަދުލުވެރި  ނުވަތަ ވާރުތަވެރިންގެ މެދުގައި މުދާ ބަހާ ހިނދު .އެވެ قياس އާއި، تهاداج
ދީނީ މަސްއަލަތައް އިސްތިންބާޠު . މިއީ ދީނުގެ ބުންޔާދީ ތިންޢިލްމެވެ." ކޮންމެ އިންސާފެކެވެ

މާމުވެރި ކަލުންނާއި، އިބޭ ބޭކަލުންނާއި، ތަބާތާބިޢީ ދެންފަހެ ތާބިޢީ. ކުރެވޭ ތިން މަސްދަރެވެ
އި ކުރުމަށް އެހީ ހޯދުމަށްޓަކަމީހުން މިތިން ޢިލްމު ޙާޞިލު ވަނީ، އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައިބޭކަލުން

علم  އާއި، علم الصرف އާއި، نحوعلم الއޭގެތެރޭގައި . ކުރައްވާފައެވެފަރުޢީ ޢިލްމުތައް މުޤައްރަރު
                  .ހިމެނެއެވެ ފަދަ ޢިލްމުތައް علم املنطق އާއި، علم البالغة އާއި، األصول
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  .ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިން މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެ

   

އެތިން މަޤްޞަދު ނޫން އެހެން . ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިން މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެ
. ނުކުރާނެއެވެމަ ޢިލްމުގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއްދަކަށްޓަކައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްފިނަމަޤްޞަ

ދުވަހުގައި އޭގެވެރިޔާ ނަރަކައަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ އެޢިލްމު ވާހުށީ ޤިޔާމަތް! އަދިކިއެއްތަ
  :އެތިން މަޤްޞަދަކީ. ޒަރިއްޔާއަކަށެވެ

  .ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުން اهللا - 1

ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްޓަކައި އެކަން  .އެބަހީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމުގައި ނިޔަތް ޚާލިޞްކުރުމެވެ
އަދި  .އަދި ފަޚުރުވެރިކަމާއި ދެއްކުންތެރިކަމުން އެއްކިބާވެ ހިތް ޠާހިރުކުރުމެވެ. ނުކުރުމެވެ

މިއަސާސުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުގެ . އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަންކުރުމެވެ
އެއާޚިލާފަށް ދުނިޔޭގެ . ދެއްވާނެއެވެهللا ވެސް އެމީހަކަށް ބިންގާ އަޅައިފިނަމަ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން

ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފަށްޓަކައި ނުވަތަ މީސްތަކުންގެ ދުލުން ޢިލްމުވެރިއެކޭ ބުނުވުމަށްޓަކައި ޢިލްމު 
އަދި ބައެއްފަހަރު ދުނިޔެއިން ފައިދާއެއް . ހުއްޓެވެވާހާޞިލުކުރާ މީހާއަށް ދެދުނިޔެ އަބާއްޖަވެރި

هللا މާތް. ނުވެއެވެކަށް އެއްވެސް ނަސީބެއް ލިބިގެންޔަސް އާޚިރަތުގައި އެފަދަ މީހަލިބުނުކަމުގައިވި
رسول اهللا صلّى  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

بِه وجه اِهللا عز وجلَّ، الَ يتعلَّمه إِالَّ من تعلَّم علْماً مما يبتغى " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم، حديث
فرع جِدي ياَ، لَمنالد نضاً مرع بِه بيصيل ةياَمالْق موي ةنގެ هللا : "މާނައީ  )أبوداود رواه( "الْج

ކަށްޓަކައި ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ޖާހަ) އެބަހީ ދީނީ ޢިލްމު(ފުޅަށްޓަކައި އުނގެނެންޖެހޭ ޢިލްމެއް ހުވަޖު
ދުވަހުގައި ޤިޔާމަތް. ނެފި މީހާ ދަންނައެވެދުނިޔެއިން މުދާތަކެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އުނގެ

އެހެންކަމުން ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދޭ ." އޭނާއަށް ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ނުލިބޭނެއެވެ
  .ހުށިކަމެވެރަތަމަ އޭނާގެ ނިޔަތް ޚާލިޞްކުރާމީހާ އެންމެ ފު
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   .އުނގެނޭ ޢިލްމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން - 2

. މަޢުލޫމާތަކަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ. ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނެން ޖެހޭނީ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައެވެ
އިންސާނާގެ މުޢާމަލާތާއި، އޭނާގެ އަޚުލާޤާއި، އޭނާގެ ސޫރަ . ދީނީ ޢިލްމަކީ ޢަމަލީ ޢިލްމެކެވެ

ގެ ހިތް ކިބުރުވެރިކަމާއި، ޙަސަދަވެރިކަމާއި، ރުޅިވެރިކަމުން އަދި އިންސާނާ. ރިވެތިކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެ
ނަމަވެސް މިޢިލްމު ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އުނގެނެފި މީހާ . ޠާހިރުކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެ

އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި . އޭނާއަށް މިޢިލްމުގެ އެއްވެސް ބަރަކާތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ދަންނައެވެ
كعب  ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް اخلطّاب، عمر بنރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މެއެވެވާނެޝާމިލުނުމެއޭނާ 

އެއީ . ވިދާޅުވިއެވެ كعبއަސްލު ޢިލްމުވެރިންނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ . އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ بن مالك
  )رواه الدارمي(. އުނގެނިފައިވާ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުންނެވެ

  .މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން އުނގެނޭ ޢިލްމު އެހެނިހެން - 3

ތިމާ އުނގެނޭ ޢިލްމު، ނުދަނެ ތިބި މީހުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ 
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، . ފާފައެކެވެޢިލްމު ފޮރުވުމަކީ ބޮޑު. މެކެވެކަ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް : "މާނައީ  )اه البخاريرو( "آيةً بلِّغوا عني ولَو". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެحديث
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެންމެ އާޔަތެއް އެނގިފައިވާނަމަވެސް އެއާޔަތް ނުދަނެ ތިބި 

ޢިލްމު ފޮރުވުން އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކަށް ހުއްދަވެގެން ." ތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭށެވެމީސް

  x  y ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އެކެވެއަދި އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފަ. ނުވެއެވެ

z  {  |  }  ~   �  ¡  ¢  £  ¥¤  ¦  §  ¨   ©  ª  «  ¬  

®  ¯  °  ±  ²   ³  ´  µ  ¶  ¸  Z  ] މާނައީ ] ١٧٤: البقرة :

އަގަކަށް އެ ވިއްކައިލާ މީހުން ތުގެ ޢިލްމު ފޮރުވައި އަދި ކުޑަބާވައިލެއްވި ފޮهللا ހަމަކަށަވަރުން "
 އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ބަނޑު ތެރެއަށް އަލިފާން ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް. ންނައެވެދަ

އަދި . ބަސް ވަޙީނުކުރައްވާނެއެވެهللا ދުވަހުގައި އެބައިމީހުންނަށް އަދި ޤިޔާމަތް. ނާޅާ މީހުންނެވެ
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ހުރީ ވޭންދެނިވި އަދި އެބައިމީހުންނަށް . ވެސް ނުކުރައްވާނެއެވެއެބައިމީހުން ފާފައިން ޠާހިރު
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް." އަޒާބެވެ

من سئلَ عن علْمٍ فَكَتمه، "   .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ވިދާޅުވިއެވެ
ދީނީ މަސްއަލައަކާ ބެހޭގޮތުން " :މާނައީ  )رواه أبو داود والترمذي(" ن ناَرٍقياَمة بِلجاَمٍ مأُلْجِم يوم الْ

އޭނާ އެމަސްއަލައިގެ ޢިލްމު ފޮރުވައިފިނަމަ، ) އެނގޭ ޙާލު(ސުވާލުވެވިއްޖެ މީހާ، ފަހެ 
  ." ދުވަހު އޭނާގެ އަނގައިގައި އަލިފާނުގެ ލަގަނެއް އެޅުވޭނެއެވެތްޤިޔާމަ

އެޢިލްމުގެ  .އި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ ކުއްޖާ ދަންނައެވެއިސްވެދިޔަ ތިން މަޤްޞަދަށްޓަކަ
އަދި އެފަދަ ކިޔަވާ ކުއްޖެއްގެ މާތްކަމާއި . މޭވާތައް އެކުއްޖާއަށް ދެދުނިޔޭގައި ލިބޭނެއެވެ

حممد صلّى اهللا عليه وسلّم، ވުނު ނަބިއްޔާ އްމަތިވެރިކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ދެޢާލަމަށް ކައުކުރެ
رواه أبو داود ( "الْعلْمِ رِضاً بِماَ يصنع نَّ الْمالَئكَةَ لَتضع أَجنِحتهاَ لطاَلبِإِ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

ބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ ފިޔަފުޅުތައް ކިޔަވާ ހަމަކަށަވަރުން މަލާއިކަތް: "މާނައީ  )والترمذي
އެބަހީ އެކުދިން ." އްވައެވެކުއްޖާއަށްޓަކައި އެކުއްޖާ އެކުރާ ކަންތަކަށް ރުއްސަވާ ޙާލު، ފަތުރައިލަ

ބޭކަލުންގެ އި ބިނގައި އެއުޅެނީ މަލާއިކަތްދީނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ދުވަސްވަރު އެކުދިން ހިނގަ
 ފަހެ އެކުދިންނަށްވުރެ މާތްބަޔަކު މިބިންމަތީގައި ވާނެހެއްޔެވެ؟. ފިޔަފުޅުތަކުގެ މަތީގައެވެ

  

  
!!!!!!!!  
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  .ޢިލްމުގެ އިންތިހާއެއް ނުވެއެވެ

  

މީހަކު ކިތަންމެ މައްޗަށް ކިޔެވިކަމުގައި . ޢިލްމަކީ އެއަށް އިންތިހާއެއްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ
އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގެ . ވިޔަސް ޢިލްމުގެ ނިމުމާ ހަމައަކަށް އޭނާ ނުފޯރާނެއެވެ

އެތައް  ނުވާސްވެދިޔަ އިމާމުންނަށް ފެނިފައިއި. ޢިލްމުވެރިންނަށް ވިސްނައިލުމުން އެނގޭނެއެވެ
هللا ޢިލްމަކީ މާތް. މަސްއަލައެއް އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައި ޢިލްމުވެރިން ހޯދައިފައިވެއެވެ

ވަނީ هللا އަދި އެޢިލްމު ފުޅާކުރުމުގެ ޞަލާޙިއްޔަތުކަންވެސް . އިންސާނާއަށް ދެއްވި ނިޢުމަތެކެވެ
ންސާނާގެ އި. ޢިލްމެއް މަޙްދޫދެއް ނުކުރައްވައެވެهللا ނަމަވެސް . އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައެވެ
ސިކުނޑީގެ ބާރު هللا މާތް. ހުށިކަމެވެރަކުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާވަސިކުނޑި ތަންދޭ މިން

އެހެންކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހަކަށް . ދެއްވާފައިވަނީ އެކި މީހުންނަށް އެކި ވަރަށެވެ
ގައި ގަދައަޅައި ގެ މައިދާނުލިބިފައިވާ ޞަލާޙިއްޔަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި ޢިލްމު

އަދި ތިމާއަށް . ނުވާނެއެވެއަދި ޢިލްމުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅަން އުޅެގެން. ކަމެވެހުށިމަސައްކަތްކުރާ
 .ނުވާނެއެވެ ވެސްކަމުގައި ދެކި އެވަރުން ފުއްދައިލައިގެން ލިބިފައިވާ ޢިލްމަކީ ޢިލްމުގެ އިންތިހާ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ގެ بن مسعود عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
"ـموماَنهن شـالَ يسالَ يياَ، ونالد بصاَحلْمِ، والْع بصاَح ،عاَنـب اددزلْمِ فَيالْع با صاَحأَم ،وِياَنت

صاَحب الدنياَ فَيتماَدى في وأَما   Z   ¯  °  ±  ²  ³  ´]  ضاَ الرحمنِ ، ثُم قَرأَ رِ

ބަނޑު : "މާނައީ  )رواه ابن أيب حامت(" k    j  i  h  g  f    e  dZ   ]   الطُّغياَن، ثُم قَرأَ

އަނެކަކީ ދުނިޔެ . އެކަކީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހާއެވެ. ވެއެވެހިވެތި ދެމީހުންނުފުރޭ ދަ
ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ . އެވެނެއެދެ މީހުން ހަމަހަމައެއް ނުވާ އަދި. ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހާއެވެ

މިއާޔަތް ކިޔަވައި  بن مسعود عبد اهللاދެން . ގެ ރުއްސެވުން އިތުރުކުރެއެވެهللا އޭނާ . މީހާ ދަންނައެވެ
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²  ³  ´]  .ވިދާޅުވިއެވެ   ±  °  ¯   Z  ]  އަށް هللا ޙައްޤު ގޮތުގައި (  ]٢٨: فاطر

އަދި ދުނިޔެ  ).ގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޢިލްމުވެރިންނެވެބިރުވެތިވަނީ އެކަލާނ
ދެން . ފަހަނަޅައި ދެއެވެއުރެދުމާއި ފުރެދުމުގައި ހައްދު އޭނާ. ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހާ ދަންނައެވެ

           k  j  i  h  g  f  e dZ ] . އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ

އެއީ . ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާ އުރެދެއެވެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ތެދެކެވެ(  ]٧ – ٦: العلق[
އިސްވެދިޔަ ރިވާޔަތުން  ).އޭނާއަށް އޭނާ ފުދުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

އަބަދުވެސް ޢިލްމު . ކަމެވެހާ އެޢިލްމުން ބަނޑު ނުފުރޭނެދޭހަކޮށްދެނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ މީ
  . އެހެންކަމުން ޢިލްމަށް އިންތިހާއެއް ނުވާކަން އެނގެއެވެ. ކަމެވެށް މަސައްކަތްކުރާނެއިތުރުކުރުމަ

އެޢިލްމާ ގުޅުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ދީނީ ޢިލްމަކީ އެޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ މީހާ އަބަދުވެސް 
 .އަދި އޭގެ ފިޤުހު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން އެދެވިގެންވާ ޢިލްމެކެވެ. ޢިލްމެކެވެ

މުއުމިނުންނަކީ ދީނީ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގައި މުޅި އުމުރު 
އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ޙަލާލު ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ . ހޭދަކުރާ ބަޔެކެވެ

އެއްބަޔަކު . ވެކައިބޮއި ހަދާއިރު ޙަލާލު ރިޒުޤަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަތެ. އޮޅުންފިލުވައި ބަލަތެވެ
. ބިގަނެވޭތޯ ބަލަތެވެރިވެތި ސިފައަކުން ސިފަ ލި ލާތްކުރާއިރު އަޚުލާޤީ އެންމެހާއަނެއްބަޔަކާ މުޢާމަ

ކަމެއް  އުމިނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާމު. ކަމަކީ ދީނީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ މިހުރިހާ
. ހެޔޮކަމެއްގެ ބިންގަލަކީ ދީނީ ޢިލްމެވެ ރިހާއަދި ހު. ލްމުގެ މައްޗަށެވެބިނާކުރަން ޖެހެނީ މިޢި

. ހެޔޮކަންތައްތަކުގައި މުޅި ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރުން އެއީ މުޅިއުމުރުގައި ޢިލްމާ ގުޅުން ބެހެއްޓުމެވެ
މުއުމިނުންނަކީ ހެޔޮ . ވަނީ ދީނީޢިލްމުގެ ތެރެއިންނެވެމެއް ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި އެނގުންހެޔޮކަ

هللا މާތް. ބައެކެވެ ޔޮ ކަންތައްތަކުން ބަނޑު ނުފުރޭހެ. އެކެވެދަހިވެތި ބަކަންތައްތަކަށް 
رسول اهللا  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو سعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި 

ى يكُونَ عه حتـؤمن من خيرٍ يسمـبع الْمـلَن يش" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
ـمالْج هاَهتةُـنމުއުމިނަކު، އޭނާގެ ނިމުންކަމުގައި ސުވަރުގެ " :މާނައީ  )رواه الترمذي( "ن
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 اهللا تعاىل،ފަހެ ދުނިޔޭގައި  ."އެވެއެހުމަކުން ބަނޑު ނުފުރޭނެ ވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހެޔޮބަސް
. ނގެ ދީން އަޅާއަށް ފަހުމްކޮށްދެއްވުމެވެބޮޑު އެއްނިޢުމަތަކީ އެކަލާކަލާނގެ އަޅާއަށް ދެއްވާ އެންމެއެ

ހެވެއް އެމީހެއްގެ އަތް މައްޗަށް  ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ހުރިހާ ފަހެ އެނަސީބު ލިބިއްޖެ މީހަކީ
 .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ معاوية بن أيب سفيانރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ޖަމާވެއްޖެ މީހެކެވެ

من يرِد اُهللا بِه ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ هللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثرسول ا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
އެމީހަކަށް ހެވަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފި މީހާ هللا : "މާނައީ  )متفق عليه( "ه في الدينِهخـيرا يفَقِّـ
ن الْمـهد إِلَى متعـلَّموا "އެހެންކަމުން ." އޭނާއަށް ދީން ފަހުމްކޮށްދެއްވައެވެ. ދަންނައެވެ

ـدމަންމަގެ އުނގުން ފެށިގެން ކަށްވަޅަށް ދާންދެން ތަޢުލީމު އުނގެނޭށެވެ"  "اللَّح  ".          
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  ހެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަންލީއުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް ހެދެވޭ މަޖި

  

ސާތަކާއި ޖާމިޢާތައް ނުވަތަ ސްކޫލްތަކާއި ރަކުރީޒަމާނަކީ މިޒަމާނެކޭ އެއްފަދައިން މަދް
އެޒަމާނުގައި މަދުރަސާއެއްކަމުގައި މީސްތަކުން . ޔުނިވަރސިޓީތައް ބިނާކުރެވިފައިވާ ޒަމާނެއްނޫނެވެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން . ބަލައި އުޅެނީ މިސްކިތެވެ
އެއީ މިޞްރުގެ . އަޒުހަރަށް ބައްލަވާށެވެއަލްޖާމިޢުލް މުގައިވާ މިޞްރުގެޔުނިވަރސިޓީއެއް ކަ

 361މިމިސްކިތް ބިނާކުރެވުނީ ހިޖުރައިން . ޤާހިރާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވެނު މިސްކިތެވެ
ތަކުންނަށް އޭރު ޢިލްމުވެރިން މީސް. ވަނައަހަރު މީސްތަކުންނަށް ދީނީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައެވެ

މުއުމިނުންގެ ދޫތަކުން  މިއަދު އެންމެހާ. ސްތަކުގެ ކައިފިއްޔަތުގައެވެލީދެއްވަނީ މަޖިދަރުސު
ލީސްތަކުން ޢިލްމު ކީ އެފަދަ މަޖިއެބޭކަލުންގެ ތަޢުރީފާއި ޘަނާ ބަޔާންކުރެވެމުންދާ ޢިލްމުވެރިންނަ

ލީސްތަކުގައި ތިއްބަވާ ލީސްތަކަކީ އެމަޖިއަދި އެފަދަ މަޖި. ބޭކަލުންނެވެ ޙާޞިލުކުރެއްވި
ރުވެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ފަޚުهللا ނާގެން އުޑުގެ އަހުލުވެރިންގެ މެދުގައި މާތްހަސްތީންމާތް
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ލީސްތަކެކެވެމަޖިމާތް

م في ع قَومماَ اجت" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم، حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
مهنينَ بوساردتياِهللا و تاَبنَ كلُوتاِهللا، ي تويب نم تيب مهتـيغَشةُ، ونيكالس هِملَيع لَتزإِالَّ ن ،

ގެ އްއެބައެ": މާނައީ  )رواه أبو داود( "رهم اُهللا فيمن عندهالرحمةُ، وحفَّـتهم الْمالَئكَةُ، وذَكَ
ލައި، އަދި ބައެއްގެމަތިން އެބަޔަކު ފޮރުވާމައްޗަށް ހިތްހަމަޖެހުން ފައިބައި، އަދި ރަޙުމަތް އެ

އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުގައި ތިއްބަވާ ، هللاލައްވާ، އަދި ލާއިކަތްބޭކަލުން އެބަޔަކު ވަށާމަ
ވެސް ބަޔަކު ޙާލު މެނުވީ އެއް މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި އެބައެއްގެ ޒިކުރުކުރައްވާ

އެފޮތުން އެކަކުއަނެކަކަށް ގެ ފޮތްކިޔަވައި، هللا މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކިތަކަށް ޖަމާވެ، 
ގެ ކިބައިން  عبد اهللا بن عمرو بن العاصރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." ދީ ނުހަދަތެވެދަރުސް
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ގައި ހެދިފައި އޮތް ދެ  سجد النبويامل عليه وسلّم، رسول اهللا صلّى اهللاހަމަކަށަވަރުން . ރިވާވެގެންވެއެވެ
كالَهماَ علَى خيرٍ، وأَحدهماَ " .ގެ ކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެމަޖިލީހެއް

، وأَما نْ شاََء منعهمأَفْضلُ من صاَحبِه، أَما هؤالَِء ؛ فَيدعونَ اَهللا ويرغَبونَ إِلَيه، فَإِنْ شاََء أَعطاَهم وإِ
  )رواه الدارمي( "وإِنماَ بعثْت معلِّماً فَيتعلَّمونَ الْفقْه أَوِ الْعلْم ويعلِّمونَ الْجاَهلَ، فَهم أَفْضلُ، ،هؤالَِء
ލީހުގެ މީހުން އެކަމަކު އޭގެތެރެއިން އެއްމަޖި. ކަމެވެދެބައިމީހުންވެސް އެކުރަނީ ހެޔޮ: "މާނައީ

ފަހެ . ލީހުގެ މީހުން ދަންނައެވެމިމަޖި. ވެ މަތިވެރިވެގެންވެއެވެލީހުގެ މީހުންނަށްވުރެ މާތްއަނެއްމަޖި
ފަހެ އެކަލާނގެ . އަށް ދުޢާކޮށް އެކަލާނގެ ރަޙުމަތަށް އެދެތެވެهللا އެބައިމީހުން 

. ނަމަ ނުދެއްވާނެއެވެއްވައިފިއަދި އިރާދަކުރަ. އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާނެއެވެ
ނަށް ފަހެ އެބައިމީހުން ޢިލްމު އުނގެނި ނޭނގޭ މީހުން. ލީހުގެ މީހުން ދަންނައެވެއަދި މިމަޖި

އަދި . ލީހުގެ މީހުންނެވެފަހެ އެންމެ މަތިވެރިވެ މާތްވެގެންވަނީ މިމަޖި. ވެއުނގަންނައިދެތެ
ދެން އެފަދައިން ." ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސޫލާވެސް ފޮނުއްވުނީ އުނގަންނާދޭ

  .ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާ އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި އިށީނދެވަޑައިގަތެވެ
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  .ޢިލްމުގެ އަޖުރަކީ ދެމިގެންވާ އަޖުރެކެވެ

  

. އެހެން ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް ދީނީ ޢިލްމަކީ އޭގެ އަޖުރާއި ސަވާބު ދެމިގެންވާ ޢިލްމެކެވެ
ފަހެ . ޢިލްމުވެރިޔާ ނިޔާވުމަށްފަހުވެސް އެޢިލްމުގެ އަޖުރު އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ޢިލްމެކެވެ

ޢިލްމުވެރިއަކު ނިޔާވުމުން އުޑާއި . ކުރެއެވެތުގައިވާހާ މަޚުލޫޤެއް ހެޔޮ ދުޢާޢިލްމުވެރިޔާއަށް ކާއިނާ
އި އިން ކޮންމެތަނެއް އަދި އޭނާ މީސްތަކުންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކަ. ބިން ރޮއި ހިތާމަކުރެއެވެ

ރުމަށްވާ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމަކީ މުޖުތަމަޢު އިސްލާޙުކު. ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދޭނެއެވެއޭނާއަށް 
މީސްތަކުން . ގެ މަޢުރިފާ މީސްތަކުންނަށް ޙާޞިލުކޮށްދޭ ވަޞީލަތެވެهللا . ބޮޑު ޒަރިއްޔާއެވެއެންމެ

މީސްތަކުންނަށް ސީދާމަގު ދައްކައިދޭ . އެވެހެއްދެވުނު މަޤުޞަދު އެއުރެންނަށް ހަނދުމަކޮށްދޭ ޒިކުރާ
ޝައްކުތަކާއި ވަސްވާސްތައް ރައްދުކޮށްދޭ . ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކޮށްދޭ ފުރުޤާނެކެވެ. ނޫރެކެވެ

އަދި ނަބިއްޔުންގެ . ހިތްތަކަށްވާ ބަޞީރަތެކެވެ .ޚިލާފަށްވާ ބުރުހާނެކެވެ ޖަހާލަތާ. ޙުއްޖަތެކެވެ
  . މީހާ އެލިބިގަތީ ފުރިހަމަ ނަސީބެކެވެ މިޢިލްމު ލިބިގެންފި. ތަރިކައެވެ

އިސްވެދިޔަ އިމާމުންނާއި މުޙައްދިޘުންގެ ތާރީޚުގެ ޞަފްޙާތަކަށް ފުން ނަޒަރަކުން 
. ފެނިގެންދެއެވެބަލައިލާއިރު އެބޭކަލުން މިޢިލްމަށްޓަކައި ކުރައްވާފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތް 

މިޢިލްމު ފޮތްތަކެއްގެ ސިފާގައި އެބޭކަލުން، އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައި ޖީލުތަކަށް 
އެބޭކަލުންގެ ، هللاއެހެންކަމުން . ޖަމާކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަގުނަ ޤުރުބާންތަކެއް ވެގެންނެވެ

އަޖުރު ދެންމެވުމާއެކު އެބޭކަލުންގެ ހަނދާންތަކާއި ޒިކުރާ، ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް މުއުމިނުންގެ ހިތްތަކާއި 
މިއަދު އެބޭކަލުންގެ ހަށިކޮޅުތައް ފަނާވެގޮސްފައިވީނަމަވެސް . ދޫތަކުގައިވަނީ ލައްވަވާފައެވެ

. އެއީ އެބޭކަލުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމުގެ ޚަޒާނާއެވެ. އެބޭކަލުންގެ އަސަރުތައް ދިރިއެބަހުއްޓެވެ
 ގެ ލަޤަބުން أمري املؤمنني يف احلديث އަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި - رمحه اهللا-  البخارياإلمام 

ދުނިޔޭގައި  اهللا تعاىلއެކަލޭގެފާނުގެ ހެޔޮލަފާކަމާއި މާތްކަން . ވެފައިވާ މުޙައްދިޘެކެވެމަޝްހޫރު
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ބުރުފުޅުން ވަހާރަވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ގައެކަލޭގެފާނު އަ. މީސްތަކުންނަށް ދެއްކެވިއެވެ
ން މަހާނަފުޅުގެ ވެލިންވެސް މުއަދި ފަސްދާނުލެވު. ގޮމަކަސްތޫރިވަސް ދުވަންފެށިއެވެ

ބައެއްމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ މަހާނަފުޅުން ވެލިގެންދިޔަކަމަށްވެސް . ކަސްތޫރިވަސް ދުވަންފެށިއެވެގޮމަ
  . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

ޝަރީޢަތުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް އުނގެނެފިނަމަ އޭގެ  ދީނުގެ ޢިލްމަކީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު
ފަހެ ޢިލްމުވެރިޔާ ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި . ޢިލްމެކެވެ ވާޞިލުކޮށްދޭޞާޙިބުމީހާ މިދެންނެވުނު ދަރަޖައަށް 

އޭނާއަށް  اهللا تعاىلހިނދަކު  އި ދެމިހުރިހާދިއުމުން އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޢިލްމީ ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގަ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. އަޖުރު ދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވައެވެ

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم، حديث رسول اهللا صلّى اهللا. ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
و ولَد صاَلحٍ صدقَة جاَرِية، أَو علْمٍ ينتفَع بِه، أَ. انقَطَع عنه عملُه إِالَّ من ثَالَثَة أَشياََءإِذَا ماَت اِإلنساَنُ "

لَه وعدއޭނާއަށް  ތިނެއްޗަކުން މެނުވީ އިންސާނާ މަރުވާ ހިނދު: "އީމާނަ  )رواه مسلم( "ي
އެއީ ދެމިގެންވާ . ޢަމަލެއްގެ ސިލްސިލާ އޭނާގެ ކިބައިން ކެނޑުނީއެވެ އަޖުރުލިބޭނެ ހުރިހާ

  ." ޞަދަޤާތަކާއި، ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެ ޞާލިޙު ދަރިއެކެވެ

ހިނދަކު  ތީގައި އޭގެ އަސަރު ދެމިހުރިހާބިންމަ. ދެމިގެންވާ ޞަދަޤާތް ދަންނައެވެ •
ގެ هللا ށް މީހަކު މިސްކިތެއް މިސާލަކަ. ސަވާބުދެއްވާނެއެވެهللا އެކަންކުރިމީހާއަށް 

އި މީސްތަކުން ފަހެ އޭނާ ނިޔާވުމަށް ފަހުގައިވެސް އެމިސްކިތުގަ. ފުޅަށްޓަކައި ބިނާކުރިއެވެވަޖުހު
  .ދެއްވާނެއެވެ އަޖުރުهللا ހިނދަކު އޭނާއަށް  ނަމާދުކުމުންދާހާ

ހިނދަކު  ހާމީސްތަކުންގެ މެދުގައި އޭގެ އަސަރު ދެމިއޮތް. ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމު ދަންނައެވެ •
ގެ هللا  މިސާލަކަށް މީހަކު. ސަވާބުދެއްވާނެއެވެهللا އެޢިލްމު ޝާއިޢުކުރި މީހާއަށް 

ނާ ނިޔާވުމަށް ފަހެ އޭ. ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކިޔަވައިދިނެވެ. ދީނީ ފޮތެއްލިޔުނެވެފުޅަށްޓަކައި ވަޖުހު
ހިނދަކު ނުވަތަ މީސްތަކުންނަށް  މީސްތަކުން ފައިދާ ޙާޞިލުކުރާހާއޭނާގެ ފޮތުން ފަހުގައިވެސް 

އަޖުރު هللا ހިނދަކު އޭނާއަށް  ސްތަކުންގެ މެދުގައި ދެމިއޮތްހާއޭނާ ކިޔަވައިދިން ޢިލްމު މީ
 .ދެއްވާނެއެވެ
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އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރަނގަޅުގޮތުގައި  މީހަކު .އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެ ޞާލިޙު ދަރިފުޅު ދަންނައެވެ •
އަދި . އަދި ދީން އުނގަންނާދެއެވެ. ދަރިފުޅަށް ރައްބު މަޢުރިފާކޮށްދެއެވެ. ތަރުބިއްޔަތުކުރެއެވެ

އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތެއްކަން ދަނެ އެއަމާނާތަށް ފުރިހަމައަށް هللا އެދަރިފުޅަކީ 
ގެ ޙައްޤުތަކާއި هللا ބިއްޔަތުވާއިރު ދެން އެގޮތަށް ދަރިފުޅު ތަރު. އަމާނާތްތެރިވެއެވެ

އަދި އެދަރިފުޅު އޭނާގެ . މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުތައް ދަރިފުޅަށް ހުންނަނީ އެނގިފައެވެ
އަޖުރު هللا އެދެމީހުންނަށް ފަހެ އެދުޢާތަކުގެ ސަބަބުން . މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮދުޢާކޮށްދެއެވެ

   .ވެސް މެއެވެއެއީ އެދެމީހުން މަރުވެގޮސްފައިވީ ނަމަ. ދެއްވައެވެ
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   .ޢިލްމަކީ ދަރަންޏެކެވެ

  

އަދި އެދަރަނި ލިބިގަންނަ މީހާ އެދަރަނި . ޢިލްމަކީ ލިބިގަނެވޭ ދަރަންޏެކެވެ
ދެން އެދަރަނި އަދާކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ފަހެ ޢިލްމުގެ . ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

. އެއްގޮތަކީ ޢިލްމުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. ގޮތަކަށެވެދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭނީ ދެ
ފަހެ މިއީ ޢިލްމު . ވެއަނެއްގޮތަކީ އުނގެނިފައިވާ ޢިލްމު އެހެނިހެން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެ

. ކުތާއެކެވެސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ނު ވެސްންދުވަހުން ފެށިގެފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާ  އުނގެނުމަށްޓަކައި
އުއްމަތް އިޞްލާޙުކޮށް ! މީހަކު ވޭހެއްޔެވެ ކިހާފަހެ ޢިލްމު އުނގެނި ޢިލްމުގެ ދަރަނި އަދާނުކުރާ 

އެބައިމީހުން، . ތިބި ޤާއިދުންނަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ ދާންކުރިއަށް މީސްތަކުންނާގެން ތެދުމަގުގައި
ގައި ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ އެބައިމީހުންގެ މިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށްފިނަމަ މުޖުތަމަޢު ފަސާދަވުމު

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް  .ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބައިމީހުން ހިމެނޭނެކަން ކަށަވަރެވެ
اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،  رسول. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ތިންމީހެއްގެ ދުވަހު، މީސްތަކުންޤިޔާމަތް" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
ގެ ޙަޟުރަތަށް هللا އޭނާ . ވެއޭގެތެރެއިން އެކަކީ ޝަހީދެކެ. ފައިޞަލާކުރެވޭނެއެވެ
އަދި . ދެއްވާނެއެވެފައިވާ ނިޢުމަތްތައް އަންގަވައިއޭނާއަށް ދެއްވާ، هللاއަދި . ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ

 އެނިޢުމަތްތައް ތިބާ. ކުރައްވާނެއެވެވަޙީهللا ދެން . އޭނާ އެނިޢުމަތްތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ
ގެ މަގުގައި މިއަޅާ هللا އިބަ . އިސްތިޢުމާލުކުރީ ކޮންގޮތަކަށްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދަންނަވާނެއެވެ

. ދައިފިއެވެދޮގުހަ ތިބާ. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا . މެވެކުރީވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހަނގުރާމަޝަހީދު
އެނަން އޮތީ . ކޭ ބުނުމަށެވެއަކީ ކުޅަދާނަ މީހެން ތިބާއެހެނެއްކަމަކު ތިބާ ހަނގުރާމަކުރީ މީސްތަކު

هللا ދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލައިލުމަށް މަލާއިކަތުންނަށް . އަށް ދުނިޔޭގައި ލިބިފައެވެތިބާ
. އެހިނދު އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމަމުން ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ. އަމުރުކުރައްވާނެއެވެ
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ކަކީ ޢިލްމު އުނގެނި އަދި އުނގަންނައިދީ އަދި ޤުރުއާން ދަސްކުރި އެތިން މީހުންކުރެ އަނެ
އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ، هللاއަދި . ގެ ޙަޟުރަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެهللا އޭނާ . މީހެކެވެ

هللا ދެން . އަދި އޭނާ އެނިޢުމަތްތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ. ނިޢުމަތްތައް އަންގަވައިދެއްވާނެއެވެ
އިސްތިޢުމާލުކުރީ ކޮންގޮތަކަށްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ  މަތްތައް ތިބާއެނިޢު. އްވާނެއެވެވަޙީކުރަ

އަދި އިބަ . މިއަޅާ ޢިލްމު އުނގެނި އެޢިލްމު މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައިދިނީމެވެ. ދަންނަވާނެއެވެ
 ތިބާ. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا . މެވެގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއާންވެސް ކިޔެވީهللا 
އަކީ ޢިލްމުވެރިއެކޭ ޢިލްމު އުނގެނުނީ މީސްތަކުން ތިބާ އެހެނެއްކަމަކު ތިބާ. އެވެދައިފިދޮގުހަ

އެނަން އޮތީ . ވެއަކީ ޤާރީއެކޭ ބުނުމަށެއަދި ތިބާ ޤުރުއާން ކިޔެވީ މީސްތަކުން ތިބާ. ބުނުމަށެވެ
ދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލައިލުމަށް މަލާއިކަތުންނަށް . އަށް ލިބިފައެވެދުނިޔޭގައި ތިބާ

. ދެން އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމަމުން ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ. މުރުކުރައްވާނެއެވެއަ
އޭނާއަށް هللا އެކި ވައްތަރުގެ މުދާ . އެމީހަކަށް ތަނަވަސްކަން ދެއްވި މީހެކެވެ، هللاތިންވަނަ މީހަކީ 

 ވާފައިވާއޭނާއަށް ދެއް، هللاއަދި . ގެ ޙަޟުރަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެهللا އޭނާ . ދެއްވިއެވެ
هللا ދެން . އަދި އޭނާ އެނިޢުމަތްތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ .ދެއްވާނެއެވެނިޢުމަތްތައް އަންގަވައި

އިސްތިޢުމާލުކުރީ ކޮންގޮތަކަށްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ  އެނިޢުމަތްތައް ތިބާ. އްވާނެއެވެވަޙީކުރަ
އްވެސް އެމުދާ އެމަގެއްގައި ހޭދަކުރުމަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވާ އެންމެމަގެهللا އިބަ. ދަންނަވާނެއެވެ

އެހެނެއްކަމަކު . ދޮގުހަދައިފިއެވެ ތިބާ. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا . ހޭދަނުކޮށް މިއަޅާ ދުލެއްނުކުރަމެވެ
އަށް ތިބާއެނަންއޮތީ . އަކީ ދީލަތިމީހެކޭ ބުނުމަށެވެތިބާއެގޮތަށް ކަންތައްކުރީ މީސްތަކުން  ތިބާ

. މަށް މަލާއިކަތުންނަށް އަމުރުކުރައްވާނެއެވެދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލައިލު. ދުނިޔޭގައި ލިބިފައެވެ
   )رواه مسلم(." ދެން އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމަމުން ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ

މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ޢިލްމު އުނގެނި ޢިލްމުގެ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ތިން
. ގިއްޖެއެވެނފަދަ މީހާގެ ނިމުންހުރިގޮތްވެސް އެއަދި އެ. ދަރަނި އަދާނުކުރި މީހާކަން އެނގިއްޖެއެވެ

އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް . ފަހެ ދީނީކަމެއްކުރާ މީހާ އޭނާގެ ނިޔަތަށް ބަލާހުށިކަމެވެ
هللا ފަހެ . ކަމެއް ބިނާވެގެންވަނީ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެނީ ހަމަކަށަވަރުން ދީނީ ހުރިހާއެހެ. މެއެވެ
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ޙަދީޘްގައި  އިސްވެދިޔަ. ރި ނިޔަތެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަންތަކެވެޤަބޫލުކުރައްވާނީ ތެދުވެ
މަތީ ދުވެރިވީނަމަ ސުވަރުގޭގެ އެންމެމީހުންނަކީ އެއުރެންގެ ނިޔަތް ތެބަޔާންވެގެންވާ ތިން

ނަމަވެސް ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްޓަކައި އާޚިރަތުގެ ނަސީބު . ދަރަޖަތަކުގައި ތިބޭނެ މީހުންނެވެ
ބޮޑު ކިހާ. ދީޙަޔާތް ބަރުބާދުވީއެވެއެއްލައިލުމުން އެބައިމީހުންގެ އަބަފުރަގަހަށް 

  ! އަބާއްޖަވެރިކަމެއްހެއްޔެވެ

އެހެންކަމުން އެދަރަނި . ޢިލްމަކީ ލިބިގަނެވޭ ދަރަންޏެއްކަން ބަޔާންވެއްޖެއެވެ
ހާ ޢަމަލެއް އެހެނީ ދީނުގެ ހުރި. ހޭނެއެވެރަނގަޅަށް ބަލަންޖެލިބިގަނެވެނީ ކޮންބައެއްގެ ފަރާތަކުންތޯ 

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޢިލްމަކީ ދީންކަމުގައި  .ލްމުގެ މައްޗަށެވެބިނާކުރަންޖެހެނީ ޢި
ين، إِنَّ هذَا الْعلْم د". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -رمحه اهللا- حممد بن سريين  .ތަޢުބީރުކުރައްވާފައިވެއެވެ

فَاننَ دذُوأْخت نما عوظُركُمنر أبورواه ( "ييމަކަށަވަރުން ހަ: "މާނައީ )نعيم يف احللية والذهيب يف الس
ޙާޞިލުކުރަނީ ކޮންބައެއްގެ  މީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީންފަހެ ތިޔަބައި. ކެވެމިޢިލްމަކީ ދީނެ

ގެ ކިބައިންވެސް  -رمحه اهللا- اإلمام مالكއަދި ހަމަ މިބަސްފުޅު  ."ކިބައިންތޯ ބަލާހުށިކަމެވެ
ވެސް ފަހެ ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުން ގިނަވުމާއެކު މަޒުހަބުތަކާއި ފިރުޤާތައް. ވެރިވާވެގެންވެއެ

. ދަންނައެވެ. ކޮންމެބަޔަކުވެސް ދަޢުވާކުރަނީ އެބައިމީހުން އެތިބީ ޙައްޤުގައިކަމަށެވެ. ގިނައެވެއެހާ
ބަސް އެއްގޮތަށް ބުނެފި މީހާ ޙައްޤު ފަހެ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާ. ޙައްޤަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތެވެ

. އްޖެކަން ކަށަވަރެވެބުނެފި މީހާ ޙައްޤުން އެއްކިބާވެ އަދި އެއާޚިލާފަށް. ބުނެފިކަން ކަށަވަރެވެ
ބާނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ރައްދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް 

ޢިލްމު ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ފުރިހަމަ . ކުރާހުށިކަމެވެއިޚުތިޔާރު
ތުތައް ޤުރުބާންކުރާ ދި އެޢިލްމުގެ ޚިދުމަތުގައި ވަގުޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި، އެއަށް ޢަމަލުކުރާ، އަ

އަދި . އަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ މީހުންނެވެ أهل السنة واجلماعةއަދި އެއީ . މީހުންނެވެ
ނިހެން ފިރުޤާތަކުގެ ދެންތިބި އެހެ. އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ މަންހަޖުގައި ސާބިތުވެގެން ތިބި މީހުންނެވެ

ހަދައި ޝިރުކުތަކާއި  ސުތައް ރައްބުކަމުގައިހަވާނަފު މީހުންނަކީ ޙައްޤުން އެއްކިބާވެ، އެބައިމީހުންގެ
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ފަހެ ޢިލްމު . ބިދުޢަތަކަކީ އެންމެބޮޑެތި ހެޔޮޢަމަލުތައް ކަމުގައި ހަދައިގެން ތިބި މީހުންނެވެ
  . ހުށިކަމެވެރައްކާތެރިވާމީހުންގެ ކިބައިން ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދޭ މީހާ މިބައި
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  .!..ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަހު

  

ޢަމަލެއް އެޢިލްމާ އެއްގޮތަށް  ނގެނުމަށްފަހު ތިމާގެ އެންމެހާޢިލްމު އު
އޭގެތެރެއިން ތިމާ ހިތްއެދޭ ކަންތައްތައް ޤަބޫލުކޮށްފައި ހިތްނޭދޭ . ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެއެވެ

. ގެ ހަވާނަފްސާ އެއްގޮތަށް ތައުވީލުކުރަން އުޅެގެންނުވާނެއެވެކަންތައްތައް ރައްދުކޮށް ނުވަތަ ތިމާ

g  f          ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އަދި ޢިލްމަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެކެވެ. އެއީ ފުރެދުމެކެވެ

  {  z  y  x  w  v     u  t  sr  q  p  o  n  ml  k  j     i  h

  }|Z   ]އަށް އަޅުކަންކުރާ هللا  ނުގެ ކައިރިފަށުގައި ތިބެގެންއަދި ދީ: "މާނައީ  ]١١: احلج

) ބަޔަކު އަށް އަޅުކަންކުރާهللا އެބަހީ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތި ޝައްކުކަން މަތީ ތިބެ (ބަޔަކު 
ދޭފަދަ ހެވެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެބައިމީހުންނަށް، އެބައިމީހުން އެ. ވެއެވެމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން 

އެބައިމީހުންނަށް އިމްތިޙާނެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ) ގެ ޙަޟުރަތުންهللا (އަދި . ހިތްހަމަޖެހެއެވެ
ގެ ދުނިޔެއާއި އެފަދަ މީހުން. އެބައިމީހުން ކުރިންތިބި ނުބައި ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލުން އެނބުރި ދެއެވެ

ހިނދު  އަންނަވަޠަނަށް  އުނގެނުމަށްފަހު ޢިލްމުވެރިޔާ އޭނާގެޢިލްމު ." ވެއްޖެއެވެއާޚިރަތް ބަރުބާދު
އެހިނދު ބައެއްފަހަރު . ތަކުން ދީނުގެ ނަމުގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އުޅޭތަން އޭނާއަށް ފެނެއެވެމީސް

ކަންތައްކުރެވޭ ގޮތަކީ މީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތާ މުވާފިޤުވާ އާޔަތެއް ނުވަތަ ޙަދީޘެއް އޮތްނަމަ 
އް ފެނިއްޖެނަމަ އެއާޔަތާއި ތެއް ނުވަތަ ޙަދީޘެއަދި ޚިލާފުވާ އާޔަ. އެއާޔަތާއި ޙަދީޘް ފާޅުކުރެއެވެ

ނުވަތަ މީސްތަކުންނަށް ބިރުން އެއާޔަތާއި . ޙަދީޘް މީސްތަކުންގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ތައުވީލުކުރެއެވެ
. ދެއްވާ ނިޢުމަތެކެވެهللا ޢިލްމަކީ މާތް. ދަންނައެވެ. ނުވަތަ ރައްދުކުރެއެވެ. ޙަދީޘް ފޮރުވައެވެ

އެވަޒީފާ ޙައްޤުގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް . ޒީފާއެވެޢިލްމުވެރިޔާގެ ވަޒީފާއަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ވަ
ނަބީބޭކަލުންނަށްވެސް އެއީ . ތެދުވެއްޖެނަމަ މީސްތަކުންގެ މަލާމާތްތަކާއި ދުއްތުރާތައް ޖެހޭނެއެވެ
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. ޙައްޤުބަހަކީ ދޫމައްޗަށް ހިތި އެކަމަކު ނަތީޖާ ފޮނިއެއްޗެކެވެ. ކަންތައްތަކެވެ ޖެހިވަޑައިގެންނެވި
އެއީ ނަބީބޭކަލުންވެސް . ޖިބުވެގެންވަނީ އެމައިދާނުގައި ކެތްތެރިވުމެވެއޭނާގެ މައްޗަށް ވާ

އެއީ މީސްތަކުންގެ އެދުމާ . އަދި ޙައްޤުބަސް ފާޅުކުރުމެވެ. ކެތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފަދައިންނެވެ
 އެއާ ޚިލާފަށް މީސްތަކުން އެދޭގޮތަށް ލަގަން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އިސްވެދިޔަ. ޚިލާފުވީނަމަވެސް މެއެވެ

حذيفة بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ހުށިކަމެވެއާޔަތުގެ ޙުކުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވާ
، فَقَد استقيموا! ياَ معشر الْقُراِء ". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ اليمان

ذْتإِنْ أَخا، وديعقاً ببس مقْتبسعالَالً بض ملَلْتض ماَالً، لَقَدشناً ويمي امدއޭ : "މާނައީ  )رواه البخاري( "ي
އެޢިލްމުގެ މަތީގައި ! ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި ޖަމާޢަތުގެ މީސްތަކުންނޭވެ

ފަހެ .) ތުވާށެވެއެބަހީ އެޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ސާބި. (ޤާއިމުވާށެވެ
އެބަހީ ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަތިބީ (. ދުރަށް ކުރިއަރައި ގޮސްފިއެވެށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ވަރަށްހަމަކަ

 ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމުން ޢިލްމުވެރިވެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމުގެ ގޮތުން އެހެން މީހުންނަށްވުރެ ކުރިއަރައި
އެހެން ގޮތްގޮތުގައި ހިފައިފިނަމަ ) އިވާ ގޮތް ދޫކޮށްލާޤުރުއާނުގަ(އަދި ތިޔަބައިމީހުން .) ގޮސްފައެވެ

ނުވަތަ ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު ގޮތްގޮތަށް ތައުވީލުކުރަން ފަށައިފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެގެންވާ 
ހު ބާޠިލު އެހެންކަމުން ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަ." މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ

   .ނުކުރާހުށިކަމެވެސައުދާދުނިޔަވީ އަދި އެޢިލްމުން . ވާހުށިކަމެވެތައުވީލުތަކުން ދުރު

. ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަހު ޢިލްމުގެ އިންތިހާއަށް ވާޞިލުވީކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ
ޢިލްމު މުރާޖަޢާ . އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ ޢިލްމު ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ! އަދިކިއެއްތަ

. ޠާލަޢާ ކުރުމުގައި ތިމާގެ ޙަޔާތުގެ ވަގުތުތަކުން ބައެއް ޤުރުބާންކުރަންޖެހޭނެއެވެކުރުމުގައާއި، މު
ސަށް ބޮޑާވެގެން މިއްލަ ނަފުއަދި ތިމާއަށްވުރެ މޮޅު ދެވަނަ އެހެންމީހަކު ނުހުންނާނެކަމަށް ދެކި އަ

އަދި . ވެމަށެއަބަދުވެސް ދެކެންޖެހޭނީ ތިމާއަށްވުރެ މޮޅު އެހެންމީހުންވެސް ތިބޭނެކަ. ނުވާނެއެވެ
ވާކަން ކަށަވަރީ އިހުވެނިވި ކަންތަކާއި، މިހާރުވަނިވި ކަންތަކާއި، ފަހުންވާނޭ ޢިލްމުގެ އިންތިހާ

. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަށެވެ اهللا سبحانه وتعاىلކަންތައްތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ 

[  ª  ©   ̈  §  ¦Z   ]ވެރިއެއްގެ މަތީގައި އަދި ކޮންމެ ޢިލްމު: "މާނައީ ]٧٦: يوسف
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މޮޅު އްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކަށް އެންމެއެހެންކަމުން އެ." މޮޅު ޢިލްމުވެރިއަކުވެއެވެ އެއަށްވުރެ
  . ޢިލްމުވެރިޔާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ

 އެކަލޭގެފާނު. އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް
 الم،موسى عليه السއެއްދުވަހަކު " .ގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا
އެހިނދު މީހަކު . ދެއްވުމަށްޓަކައި ތެދުވެވަޑައިގަތެވެރާއީލު މީހުންގެ ތެރޭގައި ޚުޠުބާބަނީއިސް

އްޔެވެ؟ ފަހެ މޫސާގެފާނު މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެމޮޅު ޢިލްމުވެރިއަކީ ކާކުހެ. ސުވާލުކުރިއެވެ
އެއީ . ނުރުއްސެވިއެވެهللا  ފަހެ އެކަމާ. އެންމެމޮޅު ޢިލްމުވެރިއަކީ އަހުރެންނެވެ. ދެންނެވިއެވެ

މޫސާގެފާނަށް هللا ދެން  .މަތީ ޢިލްމުގެ ނިސްބަތް އެކަލާނގެއަށް ނުކުރެއްވީތީއެވެއެންމެ
އެބަހީ (ގެ އަޅަކު هللا ނު ތަނުގައި ތިމަންއޭ ކިޔު مجمع البحرينِހަމަކަށަވަރުން . ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

މޫސާގެފާނު . އެކަލޭގެފާނަކީ ކަލޭގެފާނަށްވުރެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ވެއެވެ) خضر عليه السالم
هللا އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވާޞިލުވެވޭނީ ކޮންގޮތަކުންތޯއެވެ؟ . ދެންނެވިއެވެ

އެތަނަކުން އެމަސް . އްވާށެވެއް ލައްވައިގެން ދަތުރުކުރަޓުކުރިއަކަށް މަހެ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
يوشع بن  ،ނުގެ އަޅުދެންފަހެ މޫސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާ. ގެފާނަށް ގެއްލިއްޖެނަމަ އެއީ އެތަނެވެކަލޭ
މަށް ލައެއްގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެންފުއެއީ ހި. ޓުކުރިއަކަށް މަހެއްލައްވައިގެން ދަތުރު ފެއްޓެވިއެވެ نون
. އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވިއެވެދެން ދެބޭކަލުން އެހިލަމަތީ އިސްތަށިފުޅު އަޅުއްވައިގެން . ދެނެވެދާން

ފަހެ ހަރެއްގެ ގޮތަށް ކަނޑުގައި އޭގެ މަގު . ދެންފަހެ އެމަސް ޓުކުރިން ދެމިގަނެގެން ދިޔައެވެ
ދެން . ށެވެކަމަކަވި އިރާންކުރަނިޙަ އެކަންވީ މޫސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޣުލާމުއަދި . ހަދައިލިއެވެ

ދެން އަނެއްދުވަހު ހެނދުންވީ . ވެސް ދަތުރުކުރެއްވިއެވެވާލުގެ ބާކީއޮތްބާގައިދެބޭކަލުން ރޭގަނޑާއި ދު
އަހުރެމެންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ . ގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޣުލާމަށް ވިދާޅުވިއެވެމޫސާހިނދު 
اهللا . ބުން ވަރަށްބޮޑަށް ވަރުބަލިވެއްޖެއެވެހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންގެ މިދަތުރުގެ ސަބަ. ގެންނާށެވެ

ވަޑައިގަތުމަށް އަމުރުކުރެއްވި ތަން ފަހަނަޅައި ގޮސްފުމަށް ދާންދެން  އެތަނަކަށް މޫސާގެފާނު ،تعاىل
 يوشع بن نونނުގެ ޣުލާމު މޫސާގެފާ. އްވެސް ވެނުލައްވައެވެމޫސާގެފާނަށް ވަރުބަލިކަމުގެ އިހުސާސެ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ؟ އަހުރެމެން ދެކަލުން އެހިލަ ކައިރިއަށް  ގެފާނަށްކަލޭ. ވިދާޅުވިއެވެ
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 އެވާހަކަ ކަލޭގެފާނަށް އަދި. ފަހެ އެމަހުގެ މަތިން އަހުރެން ހަނދާންނެތުނެވެ މަޑުކުރެއްވި ހިނދު
. މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނައްތައިލުވި ފަރާތަކީ ޝައިޠާނާއެވެނަންގަތުމަށް އަހުރެން ހަނދާން

ދެން ދެބޭކަލުން . ފުންމައިލައިގެން ދިޔަތަނަކީ އެއީ އަހުރެމެން ހޯދަން މިއުޅޭ ތަނެވެއެމަސް 
ފަހެ ދެބޭކަލުން އެހިލަ ކައިރިއަށް . ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވަމުން އެތަނަށް އަލުން ވަޑައިގަތެވެ

 ބޭކަލަކު ސާލުކޮޅެއް އަޅުއްވައިގެން އޮންނެވި ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ގައިކޮޅު މަތިން
ތިބާގެ . ވިދާޅުވިއެވެ خضر عليه السالم. ފަހެ މޫސާގެފާނު ސަލާމް ގޮވައިލެއްވިއެވެ. ވަޑައިގަތެވެފެނި

މޫސާގެފާނު ކަމެއް ޚަޟިރުގެފާނަށް އެއީ (ބިމުން ސަލާމުގެ އަޑުއެއިވުނީ ކޮންގޮތަކުންހެއްޔެވެ؟ 
ގުތު އިގެންނެވީ އެވަސަލާމުގެ އަޑުއިވުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙައިރާންވެ ވަޑަ .ނުގަތެވެއެނގިވަޑައެއް

. މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .)ރުންގެ ބިމެއްގައި ކަމަށްވާތީއެވެއެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ކާފި
ބަނީއިސްރައީލުގެ މޫސާހެއްޔެވެ؟ މޫސާގެފާނު . ޚަޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެންނަކީ މޫސާއެވެ

ނަވާދެއްވާފައިވާ ހިދާޔަތުގެ ޢިލްމު، އުނގަންهللا ކަލޭގެފާނަށް . އާނއެކޭ ވިދާޅުވެފައި ދެންނެވިއެވެ
 ގެފާނާ އަހުރެން ތަބާވަންތޯއެވެ؟ކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް އުނގަންނަވާދެއްވުމުގެ މައްޗަށް ކަލޭ

 އަހުރެންނާ އެކުގައި އުޅުއްވުމަކަށް ކަލޭގެފާނަކަށް ކުޅަދާނަވެ. ޚަޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
އަހުރެންނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި هللا ރެން މިހުރީ އަހު! އޭ މޫސާއެވެ. ނުގަންނަވާނެއެވެވަޑައި

އަދި ކަލޭގެފާނުވެސް . އެޢިލްމު ކަލޭގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ. ޢިލްމެއްގެ މަތީގައެވެ
އެޢިލްމު އަހުރެންނަކަށް . ކަލޭގެފާނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި ޢިލްމެއްގެ މަތީގައެވެهللا ތިޔަހުންނެވީ 

އަހުރެންނަކީ ކެތްތެރިއަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނަށް . މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެނގިގެންނުވެއެވެ
ދެން . އަދި އަހުރެން ކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅަށް ނުމެއުރެދޭނަމެވެ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ސް އެދެބޭކަލުންގެ އެއްވެ. ދެބޭކަލުން ކަނޑުގެ އައްސޭރި ކައިރިން ހިންގަވަމުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ފުރަން އުޅެނިކޮށް ފެނިވަޑައިގެން ނަވުގެ  އެހިނދު އެދެބޭކަލުންގެ ކައިރިން ނަވެއް. ނަވެއްނެތެވެ

ނަވުގެ ވެރިން އެހިނދު . ވެރިންނާ އެދެބޭކަލުން އެނަވަށް ސަވާރުކޮށްދޭތޯ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ
. ވަށް ސަވާރުކޮށްފިއެވެއަދި އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި އެދެބޭކަލުން ނަ. ދެނެގަތެވެ ރުގެފާނުޚަޟި

ފެންފޯއްދޫންޏެއް ނަވުގެ އެއްކައިރިއަށް އައިސް  )ނައު ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް(ދެންފަހެ 
. ދެން އެދޫނި ކަނޑުގެތެރެއަށް އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރު އޭގެ ތުން ކޮށްޕައިލިއެވެ. ޖައްސައިފިއެވެ
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ހުރެންގެ ޢިލްމާއި ކަލޭގެފާނުގެ ޢިލްމުގެ އަ! އޭ މޫސާއެވެ. އެހިނދު ޚަޟިރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ
ގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި މިދޫނި ކަނޑަށް ތުންޖެހުމުން ކަނޑާ އަޅާބަލާއިރު އޭގެ هللا  މިންވަރަކީ

ދެންފަހެ ޚަޟިރުގެފާނު ނަވުގެ މަޑޫތަކުން މަޑުލެއް . ތުނބުގައި އެވާ ފެންފޮދުގެ މިންވަރެވެ
ފަހެ މޫސާގެފާނު . ދެން މަޑުލެއް ނައްޓުވައިލެއްވިއެވެ .އެވެރެއްވިނައްޓުވައިލެއްވުމަށް ގަސްތުކު

މިބައިމީހުން އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި އަހުރެމެން ނަވުގައި އުފުލުމުން ކަލޭގެފާނު . ދަންނަވައިފިއެވެ
ޚަޟިރުގެފާނު  .އެބައިމީހުން ޣަރަޤުކޮށްލެއްވުމަށްޓަކައި ތިޔަ ނައްޓުވައިލެއްވީ އެނަވުގެ މަޑުލެކެވެ

އަހުރެންނާ އެކުގައި އުޅުއްވުމަށް ކަލޭގެފާނަކަށް ކެތްތެރިވެ ވަޑައިނުގަނެވޭނެއެކޭ . ވިއެވެދެންނެ
ނެތިގެން ބުނެވުނު އަހުރެންނަށް ހަނދުމަ. ންނެވިއެވެއަހުރެން ނުބުނަންހެއްޔެވެ؟ މޫސާގެފާނު ދެ

ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު މޫސާގެފާނަށް ޚަޟިރުގެފާނު އެ. (ބަހަކުން އަހުރެން ނުހިއްޕަވާށެވެ
ދެންފަހެ އަލުންވެސް ދެބޭކަލުން  .)ފުޅު ނެތިގެންނެވެކަށް އެއްޗެކޭ ދެންނެވުނީ ހަނދުމަކަންތަ

ކުއްޖަކު ފެނިވަޑައިގަތުމާއެކު  ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅެންހުރި. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
. މޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ ފަހެ. ޚަޟިރުގެފާނު އެކުއްޖާގެ ބޮލުގައި ހިއްޕަވާ ބޯއުފުރައިލެއްވިއެވެ

ކަލޭގެފާނު މަޢުޞޫމް ކުއްޖަކު އެއްވެސް ޙައްޤަކާ ނުލައި ތިޔަ ޤަތުލުކޮށްލެއްވީތޯއެވެ؟ ޚަޟިރުގެފާނު 
އަހުރެންނާ އެކުގައި އުޅުއްވުމަށް ކަލޭގެފާނަކަށް ކެތްތެރިވެ ވަޑައިނުގަނެވޭނެއެކޭ  .ދެންނެވިއެވެ

މޫސާގެފާނުގެ މިބަސްފުޅު . ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-نة سفيان بن عيي{އަހުރެން ނުބުނަންހެއްޔެވެ؟ 
ދެން އަލުންވެސް ދެބޭކަލުން ހިންގަވަމުން } .ކުރީގެ ބަސްފުޅަށްވުރެ ހަރުކަށިވެގެންވެއެވެ

ރަށުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން ކާއެއްޗަކަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން . ހިންގަވަމުން ރަށަކަށް ވަޑައިގަތެވެ
ފަހެ އެދެބޭކަލުން . މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް އިންކާރުކުރިއެވެކަލުންނަށް އެބައިމީހުން އެދެބޭ

އެހިނދު ޚަޟިރުގެފާނު . އެރަށުގައި ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިހުރި ފާރެއް ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ކަލޭގެފާނު . މޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. އަތްޕުޅުން އިޝާރާތްކުރައްވާ އެފާރު ތެދުކުރެއްވިއެވެ

ޑައިގަންނަވާނަމަ ތިޔަކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އުޖޫރައެއް ކަނޑައަޅުއްވާ އެބައިމީހުންގެ އަތުން އެދިވަ
ހިސާބުން އަހުރެންނާ ކަލޭގެފާނާ ދެމެދު ވަކިވާ މިހާ. ޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެޚަ .ނެންގެވިދާނެއެވެ
هللا މޫސާގެފާނަށް . "ވެފުޅުކުރެއްވިއެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث." ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ
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އެދެބޭކަލުންގެ ވާހަކައިން އިތުރަށް  اهللا تعاىل،. އަހުރެމެން އުއްމީދުކުރީމުއެވެ! ރަޙުމަތް ލައްވާށިއެވެ
رواه (!" އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފުމަށް ދާންދެން މޫސާގެފާނު ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތްނަމައެވެ

    )البخاري

. މަތީ ޢިލްމު ދެއްވާފައިވާ ބޭކަލުންނެވެއެންމެ اهللا تعاىلކުރެ ނަބިއްޔުންނަކީ ޚަލްޤުތަކުން
ގެ ޢިލްމާ އަޅާބަލާއިރު އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމުވެސް ޒައްރެއްގެ މިންވަރުކަމުގައި މެނުވީ هللا ނަމަވެސް 
. އިސްވެދިޔަ މޫސާގެފާނާއި ޚަޟިރުގެފާނުގެ ވާހަކައިން އެކަން އެނގި ބަޔާންވެއްޖެއެވެ. ނުވެއެވެ

ކޮންމެ ޢިލްމުވެރިއަކަށްވެސް އެކަށީގެންވަނީ ތިމާއަށްވުރެ މޮޅެތި ޢިލްމުވެރިންވެސް  އެހެންކަމުން
މަތީ އަދި އެންމެ .އަދި އެންމެ މޮޅުޢިލްމުވެރިޔާކަމަށް ދަޢުވާނުކުރުމެވެ. ތިބޭނެކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ

  . އަށް ކުރުމެވެهللا ޢިލްމުގެ ނިސްބަތް 

وهللا . ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ ހިސާބުން މިބާބުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަންމިހާ
  އާމީން. ފީޤުދެއްވުމެވެއަނެއްބާބުވެސް ނިންމުމުގެ ތައު މިއަޅާއަށްهللا ދުޢާއަކީ މާތް .مداحل
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  )އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބާބު( مب التعليباَ

  

އެކަލާނގެ  وتعاىل اهللا سبحانهޢިލްމަކީ . ކޮންމެ އިންސާނަކީ ޢިލްމުވެރިއެއްނޫނެވެ
އަދި އެޢިލްމު . އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކަށް ދެއްވާ އެއްޗެކެވެ

ޢިލްމުވެރިންނަކީ . ފަހެ އޭނާއަށް އެޙާޞިލުވީ ވަރަށްބޮޑު ޚަޒާނާއެކެވެ. ޙާޞިލުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
އެއީ އެބައިމީހުން . ޤާމެއްވާ ބައެކެވެރި މަވަރަށްމަތިވެ ގެ ޙަޟުރަތުގައިهللا  އެބައިމީހުންނަށް

މީސްތަކުން . ފަހެ އެއީ ނަބީބޭކަލުންގެ ވަޒީފާއެވެ. އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ ބޮޑުވެގެން ވާތީއެވެ
ޝިރުކުގެ ވަބާއިން . ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިދާޔަތުގެ އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުމެވެ

އެހެންކަމުން ކޮންމެ . ލިމައިން އެއުރެން ޠާހިރުކުރުމެވެއެއުރެން ސަލާމަތްކޮށް ތައުޙީދުގެ ކަ
އަދި . އަމާނާތެއްކަން ދެނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެޢިލްމުވެރިއަކުވެސް ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަކީ 

رسول اهللا صلّى اهللا ފަހެ އުއްމަތުގެ އެންމެބޮޑު ޢިލްމުވެރިއަކީ . އެއަމާނާތް އަދާކުރުމަކީ ވާޖިބެކެވެ
  )رواه الدارمى( "إِنماَ بعثْت معلِّماً". އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެވެ عليه وسلّم

ފަހެ ." ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ އުނގަންނައިދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ: "މާނައީ
ޒީފާގެ ވާރުތަވެރިންނަކީ މިވަ. ވަޒީފާއެވެ ގެ ޙަޟުރަތުން އެކަލޭގެފާނާ ޙަވާލުކުރެއްވުނުهللا މިއީ 

رسول اهللا  .އެކަލޭގެފާނަށްފަހު މިވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ. ޢިލްމުވެރިންނެވެ

N  M  L  K  J  ]  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىلއާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ  صلّى اهللا عليه وسلّم

RQ POZ  ]ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ! އެވެއޭ ރަސޫލާ: "މާނައީ  ]٦٧: املائدة

." ފޯރުކޮށްދެއްވާށެވެ) މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް(ޙަޟުރަތުން ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވުނު އެއްޗެއް 
މުން އަޅުތަކުންގެ އެބަހީ އިލާހީ ތަޢުލީ. ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްމަޤުޞަދަކީ މިއެވެ

ގެ އަހުލުވެރިން ޖަހާލަތުގެ އަނދިރި ވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވަނިކޮށް މައްކާ .ކުރުމެވެހިތްތައް އާރާސްތު
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އަދި ފޮނުއްވި މަޤުޞަދު ބަޔާންކުރައްވާ އެކަލާނގެ . ރަސޫލަކު ފޮނުއްވިއެވެهللا އެއުރެންގެ ތެރެއިން 

2  3  4  5     6  7  8  9  .  /  0  1  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

; :  = <  >  B  A  @  ?Z  ]ންގެ އެކަލާނގެއީ އުއްމިއްޔީ: "ނައީމާ ] ٢: اجلمعة

ންގެ މައްޗަށް އެއީ އެއުރެ. ގެ ތެރެއިން ރަސޫލަކު ފޮނުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެތެރެއަށް ހަމަ އެއުރެން
 ން ނެރެބި ފާސިދު ޢަޤީދާއިން އެއުރެތި ވަތުކުރެއްވުމަށާއި، އެއުރެންއެކަލާނގެ އާޔަތްތައް ތިލާ

އަދި . ށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް އުނގަންނަވައިދެއްވުމަށެވެންނަޠާހިރުކުރެއްވުމަށާއި، އެއުރެ
ހުރިހާނަބިއްޔުންގެ ." ންވީ ފާޅުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމެއްގެ ތެރޭގައެވެކަށަވަރުން އޭގެކުރިން އެއުރެހަމަ

ގެ ޝަރީޢަތް އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް هللا އެބަހީ . ހަދަފަކީ އަދި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ތަބްލީޣެވެ
ތަޢާލާ هللا ނޫޙުގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނާ ކުރެއްވި ޚިޠާބު . މެވެފޯރުކޮށްދިނު

  _] .ވެފަދައިންނެމި ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީهللا  .ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ

 h g f e d c b a `  iZ  ]ނޫޙުގެފާނު (" :މާނައީ ]٦٢: األعراف

އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު .) ނަށް ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން
އަހުރެން ) އެބަހީ އެކަލާނގެ އަހުރެންގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅުތައް(

ގެ هللاއަދި . ނަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެއަދި އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުން. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމެވެ
އަދި ހޫދުގެފާނު ." އިމީހުންނަށް ނޭނގޭ ކިތަންމެކަމެއް އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެޙަޟުރަތުން ތިޔަބަ

ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ هللا އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ކުރެއްވި ޚިޠާބު ޤުރުއާނުގައި 

އަހުރެންގެ : "މާނައީ ] ٦٨: األعراف[  Z!  "  #  $  %  &  '  ] . މިފަދައިންނެވެ

އަދި އަހުރެންނަކީ . ރިސާލަތު އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމެވެ ވެރިރަސްކަލާނގެ
ގެ މީސްތަކުން އަދި ޞާލިޙުގެފާނުގެ ޤައުމު." ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ އަމާނާތްތެރި ނަސޭޙަތްތެރިއަކީމެވެ

ންދިޔަ ގެ އަޒާބާއެކު ހަލާކުވެގެهللا ސްދެއްވި ރިސާލަތަށް އީމާންނުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނު ގެނެ
ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ هللا ބަސްފުޅު ޤުރުއާނުގައި  ލިޙުގެފާނު ހިތާމައާއެކު ވިދާޅުވިހިނދު ޞާ

z  y  x  w  v  u   }  |  {  ~  �  ¡    ] . މިފަދައިންނެވެ
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 £  ¢Z  ]ޞާލިޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ (ފަހެ : "މާނައީ ]٧٩: األعراف

އޭ . އިމީހުންގެ ކިބައިން އެނބުރިވަޑައިގަންނަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެއެބަ) މީސްތަކުން ހަލާކުވީ ހިނދު
އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު ހަމަކަށަވަރުން ! އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނޭވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް . އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ
އަދި ." ވެސޭހަތްތެރިންދެކެ ލޯތްބެއްނުވެތެއެކަމަކު ތިޔަބައިމީހުން ނަ. ވެސްވީމެވެނަސޭހަތްތެރި

هللا ޝުޢައިބުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ރިސާލަތު ޤަބޫލުނުކުރުމުން 
ގެފާނު ތިލައްވާ ޝުޢައިބުށް ކުރިމަގެ މީސްތަކުންނާ ދިމާއައެބައިމީހުން ހަލާކުކޮށްލެއްވި ހިނދު ޤައުމު

̄   °  ] . އިންނެވެވަނީ މިފަދައްކޮށްދެބަޔާންهللا ބަސްފުޅު ޤުރުއާނުގައި  ވިދާޅުވި  ®  ¬

½  ¼  »   º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²   ±Z ]٩٣: األعراف[   
އެކަލޭގެފާނު އެނބުރި ) ޝުޢައިބުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ހަލާކުވުމަށްފަހު(ފަހެ : " މާނައީ

! އޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނޭވެ. ވިދާޅުވިއެވެ )މާ މުޚާޠަބުކުރައްވާޤައު(ވަޑައިގަންނަވަމުން 
އަދި . އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ

) އެބަޔަކު ހަލާކުވެ ދިއުމުން(ކާފިރުބައެއްގެ މައްޗަށް . ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެސްވީމެވެ
  " އަހުރެން ހިތާމަކުރާނީ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟

ގެ هللا އެބަހީ . އިސްވެދިޔަ އާޔަތްތަކުން ނަބިއްޔުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހާމަވެއްޖެއެވެ
އަދި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅުތައް އެއުރެންނަށް . ޝަރީޢަތް މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ސްއޫލިއްޔަތަކީވެސް ހަމަމިއެވެޢިލްމުވެރިންގެ މަ. އުނގަންނައިދެއްވުމެވެ
ގެ ކިބައިން  أبو الدرداءރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ޢިލްމުވެރިންނަކީ ނަބިއްޔުންގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ

ކުރައްވަނިކޮށް ފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
َألنبِياَِء، وإِنَّ اَألنبِياََء لَم يورثُوا ديناَرا والَ درهماً وإِنماَ ورثُوا إِنَّ الْعلَماََء ورثَةُ ا" .މެވެރެން އެހީއަހު

 نفَم ،لْمرٍالْعافظٍّ وذَ بِحأَخ ذَهރިންނަކީ ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމުވެ: "މާނައީ )والترمذي رواه أبو داود( "أَخ
އަދި ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔުން ވާރުތަމުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީނާރެއް . ނަބިއްޔުންގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ
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ހަމައެކަނި އެބޭކަލުން ވާރުތަމުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެއްވީ . އަދި ދިރުހަމެއް ދުލެއްނުކުރައްވައެވެ
  ." ވަރަށްފުރިހަމަ ނަސީބެކެވެ ފަހެ އެޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްފި މީހާ އެޙާޞިލުކުރީ. ޢިލްމެވެ

ފަހެ ނަބީބޭކަލުން، ޝަރީޢަތުގެ ޢިލްމު ފެތުރުއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަދައިން 
اهللا عليه وسلّم،  صلّى اهللا رسول. އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމު ވާރުތަވީ މީހުން އެމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް : "މާނައީ )رواه البخاري( "ي ولَو آيةًبلِّغـوا عن". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ حديث
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެންމެ އާޔަތެއް އެނގިފައިވީ ނަމަވެސް އެއާޔަތް ނުދަންނަ މީހުންނާ 

ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވީ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم." ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭށެވެ
އަސްޙާބުންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ޞަޙާބީންނަށް ދީނުގެ ޢިލްމު އެކަލޭގެފާނުގެ 

 ބޭކަލުން އެޢިލްމުއަދި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން ތާބިޢިއްޔަ .އުނގަންނަވައިދެއްވާފައެވެ
. ން އެޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެބާތާބިޢީކިބައިން ތައަދި ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންގެ . އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ
ގައި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން އިމާމުވެރިބޭކަލުންނާއި މުޙައްދިޘުން ޢިލްމު އަދި އެއަށްފަހު

ވަނީ هللا ފަހެ މިސިލްސިލާ ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް . ޢިލްމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެއްވިއެވެއުނގެނިވަޑައިގެން 
މިދީނުގެ ޢިލްމު ޝާއިޢުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ . ދަންނައެވެ. ރައްކާތެރިކުރައްވާފައެވެ

ގެ ކިބައިން  زيد بن ثابتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ވަނީ ދުޢާކޮށްދެއްވާފައެވެގެ ރަސޫލާهللا ކަށް މީހަ
ކުރައްވަނިކޮށް ފުޅު وسلّم، حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه. އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ه إِلَى من ـه، فَرب حاَملِ فقْـيثاً، فَحفظَه حتى يبلِّغنضر اُهللا امرًءا سمع منا حد" .މެވެހީއަހުރެން އެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ : "މާނައީ )رواه أبو داود( "يهـه لَيس بِفَقـه منه، ورب حاَملِ فقْـهو أَفْقَ
هللا ރުކޮށްދީފި މީހާ ކިބައިން ޙަދީޘެއް އަހާ އެޙަދީޘް ހިތުދަސްކޮށް މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯ

އެބައިމީހުންނަށްވުރެ ފިޤުހީގޮތުން މޮޅު  ފޯރުކޮށްދޭ އެތައްބަޔަކު ޢިލްމުފަހެ ! އުޖާލާކޮށްދެއްވާށިއެވެ
އެބަހީ އުސްތާޒު ދަރިވަރުންނަށް ޙަދީޘް ކިޔަވައިދިނުމުން . (މީހުންނަށް ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދެއެވެ

އަދި .) ވެއެވެއްނެންބާޠުކުރާ އެތައް ދަރިވަރުއެޙަދީޘުން އުސްތާޒަށް ނޭނގޭ މަސްއަލަތައް އިސްތިން
ފަޤީހުންނަކީ ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުން ." (ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދޭ އެތައް ބަޔަކު ފަޤީހުންނަށް ނުވެ ހުރެއެވެ

އެނައްޞުތަކުގެ އެންމެ ފުން މާނަ ދަލީލުކުރާ އަދި އެނައްޞުތަކުން ޢާއްމު ޙުކުމްތަކުގެ އިތުރަށް 
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ގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންނުވާ ޙުކުމްތައް ނެރުމުގެ ތޫނުކަން ލިބިގެންވާ ޢާއްމު މީސްތަކުންނަށް ނެރުމު
ކަމުގައި ވިޔަސް އެޢިލްމު  ނުވިލްމު ފޯރުކޮށްދޭ މީހާ ފަޤީހަކަށްފަހެ ޢި.) މީހުންނެވެ

އަދި އިސްވެ ދިޔަ ދުޢާގައި . އަޖުރު ދެއްވާނެއެވެهللا ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ކުރި މަސައްކަތަށް 
  . ރައްވާނެއެވެއޭނާ ޝާމިލުކު

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދާޢީއަކު ގެ ދީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި هللا މީސްތަކުންނަށް 
އެބަހީ މީސްތަކުންގެ . އޭނާގެ ޢަމަލު ސީދާކުރުމަކީ ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ އިއޭނާގެ ބަހާ

ށް މަލާމާތާއި ބަނީއިސްރައީލު މީހުންނަ. ކުރިމަތީގައި ޢަމަލީގޮތުން ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
ދު ލައި ޚުތަކުންނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް ގޮވާލިބުމުގެ އެއްސަބަބަކީވެސް އެބައިމީހުން މީސްލަޢުނަތް

. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ސުތައް ހަނދާންނައްތައިލިކަމެވެއެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފު

[t  u  v   w  x  y  z  |{  }  ~  Z  ]މާނައީ   ]٤٤: البقرة :

މުރުކޮށްފައި ޚުދު ކިޔަވާޙާލު، މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް އަ) ތައުރާތު(ތިޔަބައިމީހުން ފޮތް "
" ނުވިސްނެނީހެއްޔެވެ؟ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަމަ؟ ނައްތައިލަނީހެއްޔެވެސުތައް ހަނދާންނަފުއަމިއްލަ

l  k     s  r  q  p  o     n  m] . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  |  {  z  y  x  w  v  u    tZ    ]އޭ އީމާންވެއްޖެ : "މާނައީ  ]٣ – ٢: الصف

ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ތިޔަ ދައްކަނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން ޚުދު ނުކުރާ! ވެމީސްތަކުންނޭ
ގެ ޙަޟުރަތުގައި هللا ) އެކަމުގެ ސަބަބުން(ކީ ތިޔަބައިމީހުން ޚުދު ނުކުރާކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަދެއްކުމަ

   ".ކޯފާއާއި ނުރުއްސެވުން ބޮޑުވެގެންވާކަމެކެވެ

ސް އޭނާގެ ބަހާއި އެހެންކަމުން ދީނުގެ ޢިލްމުން ޢިލްމުވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކުވެ
 އެގޮތުގައި ޢިލްމު ޝާއިޢުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ. ޖެހޭނެއެވެ ވާންއަކަށްޢަމަލުން ނަމޫނާ

އެފަދަ މީހުންގެ . އެވެފެތުރިގެންދާކަށް ލަހެއްފަހެއްނުވާނެޢިލްމުގެ އަސަރު މުޖުތަމަޢުގައި 

  ¯  ®  ¬  »  ª  ©   ¨ ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا ކުރައްވާ މާތްފުތަޢުރީ
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°  ±    ³²  Z  ]ގެ ރިސާލަތު މީސްތަކުންނަށް هللا އެބައިމީހުންނަކީ : "މާނައީ  ] ٣٩: األحزاب

ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް هللا އަދި . އަށް ބިރުވެތިވާ މީހުންނެވެهللا އަދި . ށްދޭ މީހުންނެވެފޯރުކޮ
  ." ފަރާތަކަށް ބިރުވެތިނުވާ މީހުންނެވެ

 މީސްތަކުންނަށް ދީނަށް ގޮވައިލުމުގައާއި އެއުރެންނަށް ދީނީތަޢުލީމު ދިނުމުގައި
މުގެ ބިރު މުގައި ދޮގެއްހެދިދާނެ ކައޭރުން ދީނުގެ ނަ. އަށް ބިރުވެތިވާން ޖެހޭނެއެވެهللا ޢިލްމުވެރިޔާ 

. އަދި އެމަގުގައި މީސްތަކުންނަށް ބިރުވެތިވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ންނާނެއެވެއަބަދުވެސް ހިތުގައި އޮ
އެއީ އެމަގަށް އެޅޭ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބިރުވެތިވުން هللا ފަހެ ދީނަށް ގޮވައިލުމުގައި 

  . ވަރަށްބޮޑު ހުރަހެކެވެ
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  މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

  

މައްކާގައި ރަސޫލުކަމާގެން  .އެވެ دار اهلجرةގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމަދީނާއަކީ 
އަހަރު އަދި މަދީނާގައި ދިހަ. އިގަތެވެއަހަރު ހުންނެވުމަށްފަހު މަދީނާއަށް ހިޖުރައަށް ވަޑަތޭރަ

ބާވައިލެއްވީ هللا ދީނުގެ ޙުކުމްތައް . ފުރިހަމަކުރައްވާ އަވަހާރަވެވަޑައިގަތެވެ ގެ ދީންهللا ހުންނަވައި 
އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން  .އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ

 ދެން އެބޭކަލުން އެޢިލްމާގެން ދުނިޔޭގެ އެކި. އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެޙުކުމްތައް އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ
އަދި ދީނުގެ . ފަހެ ދީނީޢިލްމުގެ މަޞްދަރަކީ މަދީނާއެވެ. ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ދުނިޔޭގެ . މިޝަރަފު ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް މަދީނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މަރުކަޒަކީވެސް މަދީނާއެވެ
ހެންކަމުން އެ. ކަންކޮޅުތަކަށް އިސްލާމްދީނާއި އެދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުނީ މަދީނާއިންނެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް. އިސްލާމްދީން ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން މަދީނާ ދެކިފައިވެއެވެ
يوشك أَنْ يضرِب الناس أَكْباَد اِإلبِلِ يطْلُبونَ " .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
دنَ أَحوجِدفَالَ ي ،لْماالْع لَمأَع ةنيدمِ الْمعاَل نމީސްތަކުން ޢިލްމު : "މާނައީ  )رواه الترمذي( "م
ފަހެ މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިއަކަށް . ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރު ކައިރިވެގެންވެއެވެޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

ހީ އެޒަމާނުގައި އެބަ." ވުރެ ބޮޑަށް ދީން އެނގޭ ހަމަ އެކަކުވެސް އެބައިމީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ
އަދި މަދީނާއަކީ އޭރުގެ . މީސްތަކުން ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ މަދީނާއަށެވެ

. ދުނިޔޭގެ ސަހަރުތަކަށް ފެތުރިގެންދިޔައީ މަދީނާއިން ފާޅުވި ޢިލްމުގެ މޭވާތަކެވެ. ޢިލްމީ ބުސްތާނެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ނާއަށް ރުޖޫޢަވާނެއެވެއަދި ފަހުޒަމާނަށް އައިސް ދީނާއި ދީނުގެ ޢިލްމު މަދީ

صلّى  رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 "جحرِهاَةُ إِلَى إِنَّ اِإليماَنَ لَيأْرِز إِلَى الْمدينة كَماَ تأْرِز الْحي" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم، حديث
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ހަރުފަ އޭގެ ހަރަށް ދެމިގަންނަ ފަދައިން އީމާންކަން ) ފަހުޒަމާނުގައި(: "މާނައީ  )رواه مسلم(
  ." މަދީނާއަށް ދެމިގެންދާނެކަން ކަށަވަރެވެ
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  ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

   

ޢިލްމުވެރިން ނުވާނަމަ . ޢިލްމުވެރިންނެވެ އުޑުދަށުގައިވާ އެންމެ މާތްހަސްތީންނަކީ ދީނުގެ
. އަދި ދީން ނެތިއްޖެނަމަ ބިންމަތީގައި ފަސާދަ ޢާއްމުވެއްޖައީހެވެ. ގެ ދީން ސާބިތުވެ ނުއޮތީހެވެهللا 

ގެ ދީން هللا . އަދި ފަސާދަ ޢާއްމުވެއްޖެނަމަ ދުނިޔެ ފަނާވާކަށް މާގިނަދުވަހެއް ނުވާނެއެވެ
 ރިތިބިހާއެބައިމީހުން ދި. ނެވެއްވާފައިވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބިމުގައި އެކަލާނގެ ލަ
އަދި އެބައިމީހުން ނެތިދިއުމަކީ ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި . ހިނދަކު ޤިޔާމަތް ޤާއިމެއްނުވާނެއެވެ
ގެ ޙަޟުރަތުގައި މަތިވެރި މަޤާމްތަކެއް هللا ޢިލްމުވެރިންނަކީ  .ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަލާމާތެކެވެ

. އެހެނިހެން މުއުމިނުންނަށްވުރެ އެބައިމީހުން މާތްވެ މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ. އެކެވެލިބިގެންވާ ބަ

: اادلة[    â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Z] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް

ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އީމާންވި މީހުންނާއި އަދި ޢިލްމު ދެވިފައިވާ މީހުން : "މާނައީ  ]١١
އެންމެ هللا ނަބީބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި ދެން " .މަތިވެރިކުރައްވައެވެهللا އިގެ ގޮތުން ދަރަޖަ

ކާ ޢިލްމު ލިބިފައިނުވާ މީހަކު އަދި ޢިލްމު ލިބިފައިވާ މީހަ. މާތްކުރެއްވި ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

  Ç  Æ  Å] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް . ގެ ޙަޟުރަތުގައި ހަމަހަމައެއް ނުވާނެއެވެهللا
Ì   Ë   Ê  É  È Z  ]އެނގޭ މީހުންނާއި . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ: "މާނައީ  ] ٩: الزمر

އިންސާނުން  اهللا تعاىلފަހެ .)" އެބަހީ ނުވާނެއެވެ(ނޭނގޭ މީހުން ހަމަހަމަވާނެހެއްޔެވެ؟ 
އްޗަށްވާ އެއުރެންގެ މައްޗަށްވާ އެކަލާނގެ ޙައްޤުތަކާއި، އެކަލާނގެ މަޚަލްޤުކުރެއްވި މަޤްޞަދާއި، 

ގެ هللا . އެއުރެންގެ ޙައްޤުތައް މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދޭން ތިބިބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ
. ރަޙުމަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި އެކަލާނގެ ޢުޤޫބާތުގެ ހަރުކަށިކަން ދެނެތިބި ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

. ކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެޝާންތަކުން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަ ބަޔަގެ ޤުދުރަތުގެ ނިهللا އިވާ ކާއިނާތުގަ
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. ކައްވަޅުގެ ޙަޤީޤަތާއި ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެތިބި ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ
ދުވަސް އަންނާނެކަމަށް ޔަޤީންކޮށް އެދުވަހަށް ފުރިހަމައަށް އީމާންވާ ބަޔަކީ އާޚިރަތް

ށް ދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވާ ގެ ނިޢުމަތްތައް ދެނެގަނެ އެއަށް ޝުކުރުއަދާކޮهللا . ޢިލްމުވެރިންނެވެ
ފަހެ . މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިންވަރުފުޅަށް އީމާންވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

ގެ ފުރިހަމަ މަޢުރިފާ هللا އެހެންކަމުން . މިހުރިހާކަމަކީ ޢިލްމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ޙާޞިލުވާ ކަންތަކެވެ
އަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބިރުވެތިވެވޭނީ އެކަލާނގެ هللا އަދި . ޙާޞިލުވެގެންވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

¯  °  ±  ²  ³  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އެހެންކަމުން . މަޢުރިފާ ޙާޞިލުވެގެންނެވެ

´ Z  ]އަށް ބިރުވެތިވާ ބަޔަކީ އެކަލާނގެ هللا ) ޙައްޤުގޮތުގައި(: "މާނައީ  ]٢٨: فاطر

  " .ޢިލްމުވެރިންނެވެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި

ފަހެ އިންސާނާއަށް . ގިނައެވެ ވި ނިޢުމްތައް ޢަދަދުނުކުރެވޭހާއިންސާނާއަށް ލެއްهللا 
. އޭނާގެ ދުލަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އިންސާނާއަށް ނޭވައިލެވުމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ! އެކަން އެނގޭ ނަމައެވެ

. އޭނާއަށް ފެނުމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އޭނާއަށް އިވުމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އޭނާގެ ބުއްދިއަކީ ނިޢުމަތެކެވެ
 ސް އޭނާގެ ޖިސްމުގައިވާ ހުރިހާމިހެންގޮ. އޭނާގެ ފަޔަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އޭނާގެ އަތަކީ ނިޢުމަތެކެވެ

މިއިން ގުނަވަނެއް އޭނާގެ ޖިސްމުން . އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކެކެވެهللا ގުނަވަނަކީ 
 އޭގެކުރިން އެކަން އިޙުސާސްކުރާ. އަށް އިޙުސާސްވެއެވެއުނިވެއްޖެނަމަ އެއީ ނިޢުމަތެއްކަން އޭނާ

ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތައް هللا . މީހުން ވަރަށްވެސް މަދެވެ
އަދި އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ކާފިރުވުމަކީ ނިޢުމަތްތައް ފިލައިދާނެ . އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ

އެންގެވިގޮތުގައި هللا ގެ ގުނަވަންތަކުގެ ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ އެގުނަވަންތައް ފަހެ އިންސާނާ. ކަމެކެވެ
އެއިން . އަދި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހުޅުވެއެވެ. އިސްތިޢުމާލުކުރުމެވެ

ކޮންމެ ހުޅެއްގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޞަދަޤާތެއްކުރުން 
އެއީ . އެބަހީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތްކުރުމެވެ. ގެންވެއެވެވާޖިބުވެ

އަދި . އަގު ވަޒަންކުރެވެއެވެ މިއިން އެހުޅުތަކުގެ ނިޢުމަތުގެ. އެހުޅުތަކުގެ ޝުކުރު އަދާކުރުމެވެ
ންމެ ކޮ. ގެ އޯގާވަންތަކަން އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ހުރިވަރު ނިކަން ބައްލަވާށެވެهللا
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رسول اهللا ދުވަހަކު ޟުޙާނަމާދުކުރާ މީހާ އެތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތްކުރި ފަދައިންވާކަމަށް 
هللا މަތްތަކެއްގެ ތެރެއިން ޢުނި މިހުރިހާ އަދި. ދެއްވާފައެވެވަނީ ޚަބަރު صلّى اهللا عليه وسلّم

އިންސާނާގެ ބުއްދި  ފަހެ. އިންސާނާއަށް ދެއްވި އެންމެބޮޑު ނިޢުމަތަކީ ބުއްދީގެ ނިޢުމަތެވެ
هللا މާތް. އާނއެކެވެ. ނުވާނެއެވެވާނަކާ ޞޫރައިން މެނުވީ ފަރަގެއްފިލައިގޮސްފިނަމަ އޭނާއާ ޙައި

ކަމެއް  ފަހެ މިހުރިހާ. އި ޢިލްމުންނެވެއިންސާނުންނާ ޙައިވާނުން ފަރަގުކުރެއްވީ ބުއްދީންނާ
އަށް ބިރުވެތިވުމަށް هللا  އަދި މިއީ. ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

  . ޢިލްމުވެރިންނަށް ގޮވައިލާ ޙުއްޖަތެކެވެ

މަޚުލޫޤުންގެ ތެރޭގައި ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޤަދަރާއި  ވާ އެންމެހާފައިލައްވާهللا ދުނިޔޭގައި 
 ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ޙައިވާނުންވެސް ދަނެތެވެ އެކަން ހުރިހާ. ގެންވާ ބަޔެކެވެޢިއްޒަތް ލިބި

رسول اهللا صلّى اهللا عليه . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ اهليأبو أُمامة الب
ي ف واَألرضِ، حتى النملَة وأَهلَ السموات إِنَّ اَهللا ومالَئكَته،"   .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم، حديث

توى الْحتحرِهاَ، وحلَى جنَ علُّوصلَي ريالْخ اسالن يلِّمعމީސްތަކުންނަށް : "މާނައީ )رواه الترمذي( "م
އަދި މަލާއިކަތުންނާއި . ރަޙުމަތްލައްވައެވެهللا މާތްތައްތައް އުނގަންނައިދޭ ޢިލްމުވެރިންނަށް ހެޔޮކަން

 އަދި ހަރުގައިވާ ހިންޏާއި. އުޑުތަކާއި ބިމުގެ އަހުލުވެރިން ރަޙުމަތުގެ ދުޢާކުރައްވަތެވެ
رسول اهللا صلّى އަދިވެސް ." މަސްމަހާމެއްސަށްދާންދެން އެބޭކަލުންނަށް ރަޙުމަތުގެ ދުޢާކުރައްވަތެވެ

إِنَّ الْعاَلم لَيستغفر لَه من في السموات ومن في " .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا عليه وسلّم، حديث
ضِ، حاَألرتاَنيى الْحي الْماَِء تހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހާ " :މާނައީ )رواه الترمذي( "ف

ބަޔަކާއި، ކަނޑުގައިވާ މަސްމަހާމެއްސަށްދާންދެން ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި 
ށްވުރެ ފަހެ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާ އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ހެޔޮދުޢާ ލިބިއްޖެ މީހަކަ." ދުޢާކޮށްދެއެވެ

  . މާތް މަތިވެރި މީހަކު ބިންމަތީގައި ވާނެހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ނުވާނެއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، އަދި ޢިލްމުވެރިޔާގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރައްވާ 
 :މާނައީ  )رواه الترمذي( "فَضلُ الْعاَلمِ علَى الْعاَبِد كَفَضلي علَى أَدناَكُم" .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެحديث
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ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މާތްކަން ތްކަން އަޅުވެރިއެއްގެ މައްޗަށްޢިލްމުވެރިއެއްގެ މާ"
ގެ އެންމެމާތް މަޚުލޫޤަކީ هللا ." ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެންމެދަށް މީހާގެ މައްޗަށްވާ ފަދައިންނެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ މާތްކަން  މީހާގެ މައްޗަށް ދެން މީސްތަކުންގެ އެންމެދަށް. އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ
. ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث رسول اهللاވަރެއްވާނެހެއްޔެވެ؟ އަދިވެސް ކިހާ

: މާނައީ )رواه الترمذي( "مرِ علَى ساَئرِ الْكَواكبِفَضلُ الْعاَلمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَ"
ތަރިތަކެއްގެ  ވަނީ ހަނދުގެ މާތްކަން އެންމެހާތްކަން އަޅުވެރިއެއްގެ މައްޗަށްވެރިއެއްގެ މާޢިލްމު"

  . ވެ ދިޔައީ ޢިލްމުވެރިޔާގެ މާތްކަމާ މަތިވެރިކަމެވެންފަހެ މިބަޔާ." މައްޗަށްވާ ފަދައިންނެވެ
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  ކިޔަވަން އަންނަ ކުދިންނާ މެދު ރިވެތިކޮށް ސުލޫކު ބެހެއްޓުން

  

 .ނެއެވެސުލޫކު ބަހައްޓަންޖެހޭޔަވަން އަންނަ ކުދިންނާ މެދު އުސްތާޒު ރިވެތިކޮށް ކި
އޭރުން ދަރިވަރުންގެ . މެދުގައި ފާޅުވާން ޖެހޭނެއެވެމްދަރުދީ ދަރިވަރުންގެ އުސްތާޒުގެ އަޚުލާޤާއި ހަ

ގެ އަޚުލާޤުން އަދި އުސްތާޒު. ހިތުގައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ހުންނަ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވާނެއެވެ
ލުންނާ މެދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތުވާނެއެވެ

. ގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ސިފައެކެވެކީ ކޮންމެ މުޢައްލިމެއްގެ ކިބާބެހެއްޓެވި ސުލޫކާއި އަދަބުވެރިކަމަ
އަދި އެސިފަފުޅުން . ރުކުރިއެވެއަސަނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އެސިފަފުޅުން އަޞްޙާބުބޭކަލުން

ންނާ މެދު އެއީ އެބޭކަލުންގެ އަރިހަށް ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ މީހު. ސިފަލިބިގަތެވެ
رسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ اخلدري أبو سعيدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މަށެވެވުއްއެގޮތަށް ކަންތައްކުރެ

إِنَّ الناس لَكُم تبع، وإِنَّ رِجاَالً يأْتونكُم من أَقْطاَرِ ". އްވިއެވެފުޅުކުރެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
 ،كُمونِ، فَإِذَا أَتيي الدنَ فوفَقَّهتضِ يااَألرريخ ا بِهِموصوتއޭ (: "މާނައީ )الترمذي رواه( "فَاس

. ރުން މީސްތަކުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތަބާވާނެތެވެހަމަކަށަވަ!) ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބުންނޭވެ
އަދި ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

ފަހެ އެބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އައުމުން . ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އަންނާނެތެވެ
ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم" .ވެތިކޮށް ސުލޫކު ބަހައްޓާށެވެއެބައިމީހުންނާ މެދު ރި

. ހަމައަށް ޢަމަލުކުރެއްވިއެވެމިވަޞިއްޔަތްޕުޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ފުރި
ޚުލާޤާއި ފަހެ އެބޭކަލުންގެ އަ. ބޭކަލުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވީ އެބޭކަލުންގެ އަރިހުންނެވެތާބިޢިއްޔަ

 ގެ ހިތްޕުޅުތަކުގައި އެބޭކަލުންނާ މެދު ފުން ލޯތްބެއްތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންގެ ސަބަބުން މްދަރުދީހަ
އަދި އެބޭކަލުންނަށް . މަތަށް އެބޭކަލުންގެ ތަޢުރީފުކުރައްވާފައިވެއެވެންއަދި އު. ދިޔައެވެ އުފެދިގެން

އެރިވެތި ސިފަތަށް  ންތާބިޢިއްޔަބޭކަލުއަދި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން . ހެޔޮދުޢާތައް ކުރައްވާފައިވެއެވެ



   ނަބިއްޔުންގެ ތަރިކަ

76 
 

އެހެންކަމުން ކޮންމެ . ންނާ މެދު އެގޮތަށް ސުލޫކު ބެހެއްޓުމަށެވެއެއީ ތަބާތާބިޢީ. ޞިލުކުރެއްވިއެވެޙާ
މުޢައްލިމަކުވެސް ރިވެތި އަޚުލާޤުން ޒީނަތްތެރިވެ ދަރިވަރުންނާ މެދު ރިވެތި ސުލޫކު ބަހައްޓަން 

އެނބުރި ދާއިރު އެއުރެންގެ ރުހުމާއި ހެޔޮދުޢާ އެއީ ޢިލްމު އުނގެނިގެން ދަރިވަރުން . ޖެހޭނެއެވެ
  . ހޯދުމަށްޓަކައެވެ

. ދަރިވަރުންވެސް އުސްތާޒަށް އިޙުތިރާމުކޮށް ޤަދަރުކުރުމަކީ ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
އަދި އުސްތާޒާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް . އަބަދުވެސް އުސްތާޒާ ގާތް ގުޅުމެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ

ކިޔަވާ ކުއްޖެއްގެ  - رمحه اهللا-اإلمام الشافعي . އް ޙާޞިލެއް ނުވާނެއެވެފުރިހަމަ ޢިލްމެނެތްނަމަ 
  . ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ހަ ސިފައެއް ދެ ޅެންބައިތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ

  .اَنـاَ بِبييلهـسأُنبئُك عن تفْص             تة،ـم إِالّ بِِسـالْعلْ أَخي لَن تناَلَ

 ،هاَدتاجو ،صرحةٌ،ذَكاٌَء، ولْغبلُ                  وطُوو ،ـتاَذةُ أُسبحصوماَنز.  

ހަކަމެއް ތިބާގެ ކިބައިގައި ހުރެއްޖެއްޔާ މެނުވީ ތިބާއަކަށް ! އޭ އަޚާއެވެ: " މާނައީ
 )1( .ށް ބަޔާންކޮށްދޭހުށީމެވެއެހަކަންތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިބާއަ. ޢިލްމެއް ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ

ތަނަވަސްކަމެއް  )4(ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން،  )3(ޢިލްމަށް ދަހިވެތިވުން،  )2(ހިތްއަލިކަން، 
  .ހޭދަކުރުން )ޢިލްމު އުނގެނުމުގައި(ދިގު ޒަމާނެއް  )6(ރިވުން، އުސްތާޒާ ރަޙުމަތްތެ )5(ހުރުން، 
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  ރު ޖަވާބާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެންށް ޖަވާބުދޭއިދަރިވަރުންގެ ސުވާލަ

  މަސްއަލަތައްވެސް ބަޔާންކޮށްދިނުން

  

ދީނުގެ މަސްއަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރާ މީހާ ސުވާލުކުރާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 
އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު އެގޮތަށް . ގެ އާދަފުޅެކެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޖަވާބުދެއްވުމަކީ 

އެއީ ޖަވާބާ ގުޅިގެން އެހެން . ކަންތައްކުރައްވަނީ ސުވާލުކުރާ މީހާގެ ސުވާލަށް ވިސްނަވާފައެވެ
ސުވާލުކުރާ މީހާގެ ސުވާލު މުނާސިބުވެގެން ނުވަތަ . ސުވާލެއް އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދިދާނެތީއެވެ

ގެ ލޮނުން ކަނޑު. ނުވާކަމާއި އަސްލު އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލު އޭނާއަށް ވިސްނައިދެއްވުމަށެވެ
ވުޟޫކުރެވިދާނެތޯ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެއްވުމުން ޖަވާބުގައި 

 :މާނައީ  )رواه أبو داود والترمذي( "ماَؤه والْحلُّ ميتته هو الطَّهور". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
." ވެފައިވާ މަސް ޙަލާލުވެގެންވެއެވެމަރު ،އަދި އެކަނޑުގެ. އެކަނޑުގެ ފެން ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ"

އެކަމަކު ކަނޑުގައި . އަޞްޙާބުބޭކަލުން ސުވާލުކުރެއްވީ ހަމައެކަނި ކަނޑުގެ ލޮނާ ބެހޭގޮތުންނެވެ
 އެއީ. މަރުވެފައިވާ މަހުގެ ޙުކުމްވެސް އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

ޙަރާމްކުރައްވާފައި ވާއިރު ކަނޑުގައި މަރުވެފައިވާ هللا މަރުވެފައިވާ އެއްގަމު ޖަނަވާރުގެ މަސް 
  . ސުވާލު އުފެދިދާނެތީއެވެއެބޭކަލުންގެ ހިތުގައި ފަހުން  މަހުގެ ޙުކުމާ ބެހޭގޮތުން

އިޙުރާމް  .ސުވާލުކުރިއެވެ އާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްދުވަހަކު މީހަކު 
. ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެވެ؟ އެކަލޭގެބަނދެފައިވާ މީހާ ލާނީ ކޮންވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްތޯ

ލާފައިވާ އަދި ހުވަނދު. ޅާއި ކޯޓުނުލާށެވެއަދި ހަރުވާ. އަދި ފަގުޑިނާޅާށެވެ. ގަމީސްނުލާށެވެ"
. އޭނާ ސުވާލުކުރީ އިޙުރާމުގައި ލާނެ ހެދުމަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ )رواه البخاري(." ހެދުންނުލާށެވެ

. ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އިޙުރާމުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ ތަކެއްޗެވެ އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް
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އެބަހީ އޭނާ . އެއީ އަސްލުގައި ކުރަން މުނާސިބުވެގެންވާ ސުވާލު އޭނާއަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ
  އިޙުރާމުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އަސްލުގައި ކުރަންވީ ސުވާލަކީ 

އިތުރަށް ކަމުން އިތުރަށް ޖަވާބުދޭން އެކަށީގެންވާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އުސްތާޒު އެހެން
. ޢާއްމުގޮތެއްގައި އެގޮތަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭނީ އިސްވެދިޔަ ދެސަބަބަށްޓަކައެވެ. ޖަވާބުދޭން ޖެހޭނެއެވެ

 އީ ހުރިހާއެ. ވިގެންވާ ކަމެކެވެކުރުމަކީވެސް އެދެގެ ޖަވާބު ދެތިންފަހަރު ތަކުރާރުއަދި ސުވާލު
رسول اهللا އެހެނީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި . ދަރިވަރުން ސުވާލުގެ ޖަވާބުން ފައިދާ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ

  .އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު ތިންފަހަރު ތަކުރާރުކުރައްވައެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم،
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  ޝަރުޢީ ނައްޞުތައް ބަޔާންކޮށްދޭއިރު ފަރުވާތެރިވުން

   

ނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ދީނީ މަސްއަލަތައް ބަޔާންކޮށްދޭއިރު އެނައްޞުތަކުގެ ޞައްޙަ 
އެއީ އެނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރާ . ނުޞައްޙަކަން ޢިލްމުވެރިޔާ ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ

ކީ ޢިލްމު އެނގުމަހެންކަމުން ޙަދީޘްގެ އިސްޠިލާޙީއެ. ޢަމަލުތައް ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައެވެ
ބިދުޢަވެރި މަޒުހަބުތަކާއި ފިރުޤާތަކުން ރަސޫލާގެ މައްޗަށް . މު ކަމެކެވެންމުހިޢިލްމުވެރިޔާއަށް ވަރަށް

ފަހެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ މުޅިޙަޔާތް އެފަދަ ޙަދީޘްތައް . ވަރަށްގިނަ ޙަދީޘްތައް ހަދައިފައިވެއެވެ
އަދި އެފަދަ ޙަދީޘްތައް . އެވެވަކިކޮށް އުއްމަތަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހޭދަކުރައްވާފައިވެ

  . ވަނީ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޢިލްމުވެރިން

ފައިވާ ޙަދީޘްތައް ގެ މައްޗަށް ދޮގުވެރިން ހަދައި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
 ގައިތަކެއްގެ ސިފާތްވަނީ ފޮމިއަދު އެހަދީޘްތައް އަދި. ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެމުޙައްދިޘުން

ރަސޫލާއަށް ނިސްބަތްކުރާ މީހުން އެކަން ކޮށްއުޅެނީ އެބައިމީހުންގެ  ،ޙަދީޘް ހަދާ. ޖަމާކުރެވިފައެވެ
عبد اهللا بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އަދި އެއީ ވަރަށްބޮޑު ފާފައެކެވެ. ބާޠިލު މަޒުހަބުގެ ދިފާޢުގައެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عمرو بن العاص
  )رواه البخاري( "بوأْ مقْعده من النارِا، فَلْيتمن كَذَب علَي متعمد" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم، حديث

ހެ އޭނާގެ ފަ. ގަސްތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ދޮގެއްހަދައިފި މީހާ ދަންނައެވެ: "މާނައީ
އަދި ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ތައުރާތަށާއި އިންޖީލަށް ." ތަންމަތި ނަރަކާގައި ހަދާހުށިކަމެވެ

ސައްކަތް އުނިއިތުރުކުރި ފަދައިން ބައެއް ފިރުޤާތަކުން ޤުރުއާނަށްވެސް އުނިއިތުރު ކުރަން މަ
އެބައިމީހުން . ރުކޮށްފައިވެއެވެޤުރުއާނަށް އިތު ންގެ މީހުން ސޫރަތެއް ހަދާޝީޢީ. ކޮށްފައިވެއެވެ

އަދި އެސޫރަތުގެ ނަމަކަށް . އެސޫރަތް ލައިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ސޫރަތާއި ފަތުޙު ސޫރަތާ ދެމެދަށެވެ
ރެވުނު ފަދައިން ކުފޮތްތަކަށް އުނިއިތުރުއެކަމަކު ކުރީގެ . އެވެ الوالية سورةކިޔައިފައިވަނީ 
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هللا ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް  ވަނީސަބަބަކީ އެޤުރުއާން. ނުކުރެވޭނެއެވެޤުރުއާނަކަށް އުނިއިތުރެއް

j  i  h  g   l  k   ] .  އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކުރައްވާފައެވެރައްކާތެރި

mZ    ]އަދި . އެވެهللا ބާވައިލެއްވީ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން ޛިކުރު: "މާނައީ   ]٩: احلجر

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޛިކުރުގެ ." އެވެهللا ތިމަންރައްކާތެރިކުރައްވާނީވެސް ހަމަ  އެޛިކުރު
  .މުރާދަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތެވެ

އަދި މީހެއްގެ ކިބައިން އިވޭ ކޮންމެ ވާހަކައެއް އެއީ ދީނީ ވާހަކައެއް ކަމުގައިވިޔަސް 
. ކަމެވެއަދި ދުނިޔަވީ ވާހަކައެއް ކަމުގައިވިޔަސް ތަޙުޤީޤަކާ ނުލައި ޢިލްމުވެރިޔާ ބަޔާން ނުކުރާހުށި

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް. ފަހަރެއްގައި އެއީ ދޮގު ވާހަކައެއްކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

: މާނައީ )رواه مسلم( "يحدثَ بِكُلِّ ماَ سمع كَفَى بِالْمرِء كَذباً أَنْ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
ދެއްކުން ދޮގެއްގެ ގޮތުގައި ) ތަޙުޤީޤަކާ ނުލައި(އިންސާނާއަށް، އޭނާ އަހާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް "

  ." ފުދެއެވެ

ފަހެ  .وهللا احلمد. މިބާބުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ
އެއީ . ނޑު ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ގުޅުންހުރިވާހަކަތަކެވެމިބާބުގައި އަޅުގަ

         .  އެބޭފުޅުންނަށް ޒިކުރާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ
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  ޚާތިމާ

  

ނަމަވެސް . ކުރީޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެފައިވެއެވެ
 ހުން ދެކޭގޮތުގައި ދީނީ ޢިލްމަކީގިނަމީ. ރިމަތިލާ މީހުން ވަރަށްވެސް މަދެވެމިޒަމާނުގައި އެމަގަށް ކު

މިއަދު ދުނިޔެއަށް . ދަންނައެވެ. މިއަދުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްޗެކެވެ
. އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށްވުރެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ފިތުނަތަކާއި ފަސާދަތައް މާގިނައެވެ

މާއި، މަގުފޭރުމާއި، ންކުރުމާއި، ޒިނޭކުރުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުދޮގުހެދުމާއި، ވައްކަ
ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި، މީހުން މެރުންފަދަ ކަންތައްތައް މިއަދު މިވަނީ އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއާ ހަމައަށް 

ދެޖިންސު . ގޮސްފައެވެއަންހެނުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި ލަދުވެދިކަންވަނީ ފިލައި. ފޯރާފައެވެ
އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ އިތުބާރުވަނީ . ވަނީ އިޖާބަދެވިފައެވެށް ގޮވޭގޮވުންތަކަށްމަހަމަކުރުމަހަ

އަނެއްއަޚާގެ މައްޗަށް  އަދި އެއްއަޚާ. ނުކުރެއެވެއްޕަ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް އިތުބާރެބައް. ގެއްލިފައެވެ
އި ތަރައްޤީއަކީ މިއީތޯއެވެ؟ އިންސާނުންނަށް ފަހެ ކުރިއެރުމާ. ނުކުރެއެވެއްއިތުބާރެ

އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ސިޔާދަތާއި . އިންސާނިއްޔަތުކަން ދަސްކޮށްދެނީ އިސްލާމްދީނާއި އެދީނުގެ ޢިލްމެވެ
ޙަޤީޤީ . އިސްތިޤުލާލު ދަމަހައްޓައިދެނީ އެދީނުގައިވާ ރިވެތި އަދަބުތަކާއި ރިވެތި އަޚުލާޤެވެ

ޖަޕާނަކީ މިއަދު . ތަކުގެ މައްޗަށެވެންވަނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަކާދަކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ބިނާވެގެ
އެޤައުމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް މުޅިދުނިޔެ . ފައިވާ ޤައުމެކެވެއިޤްތިޞާދުގެ ގޮތުން ކުރިއަރާ ދުނިޔޭގައި

 ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އެހެނީ އެބައިމީހުންގެ އިޤްތިޞާދުގެ ބިންގާ އަޅައިފައިވަނީ. އިތުބާރުކުރެއެވެ
. ސްދީފައިވާ ދެސިފައެވެއަދި އެއީ އިސްލާމްދީން ގެނެ. ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ

ޔަވީ ކުރިއެރުމާއި އެބައިމީހުންނަށް ދުނިهللا އެބައިމީހުން އެދެސިފައިން ސިފަލިބިގަތުމުގެ ސަބަބުން 
ބައެއްގެ . ކުން ބަރީއަވެފައެވެމިއަދު މުސްލިމުންވަނީ މިހުރިހާ ރިވެތި ސިފަތަކަ. އެވެތަރައްޤީދެއްވި

. ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުން ބިނާވެގެންވަނީ އެސިފަތަކުގެ މައްޗަށްކަން ދުނިޔޭގެ ކާފަރުންވެސް ދަނެތެވެ
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އަދި . އެސިފަތަކުން މުސްލިމުން ބަރީއަކުރުމަށެވެއެހެންކަމުން އެބައިމީހުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
އަދި އެކަމުގައި އެބައިމީހުން ކާމިޔާބު . މީހުން އަތުލައިގަތެވެމު ސިފަތައް އެންމުހި އޭގެ އެންމެ

  .ހޯދިއެވެ

. ފަހުޒަމާނުގައި ދީނުގެ ޢިލްމު އުފުލި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޖަހާލަތު ޢާއްމުވާނެއެވެ
އަދި ރިވެތި އަޚުލާޤު ދޫކޮށް ބަދުއަޚުލާޤީ ޙަރަކާތްތަކާއި ސިފަތައް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި 

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު هللا މާތް. ތެކެވެއަދި އެއީ ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމަ. ވެދާނެއެފެތުރިގެން
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

الْخمر،  بت الْجهلُ، ويشربإِنَّ من أَشراط الساعة اَنْ يرفَع الْعلْم، ويثْ". ކުރެއްވިއެވެފުޅުحديث
ޢިލްމު އުފުއްލެވުމާއި، ޖާހިލުކަން ސާބިތުވެ ޢާއްމުވުމާއި، : "މާނައީ  )رواه البخاري( "ويظْهر الزناَ

." ތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމަވަނީ ކުން ރާބުއިމާއި، ޒިނޭ ފާޅުވުންމީސްތަ
عبد اهللا ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ދުވަމުންދާ ވަރަކަށް ޢިލްމުވެސްދާނީ ނެތެމުންނެވެޢިލްމުވެރިން މަ

صلّى اهللا عليه  رسول اهللا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ بن عمرو بن العاص
ض الْعلْم انتزاعاً ينتزِعه من الْعباَد، إِنَّ اَهللا الَ يقْبِ" .މެވެހީކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެފުޅު وسلّم، حديث

سئلُوا، فَأَفْتوا ولَكن يقْبِض الْعلْم بِقَبضِ الْعلَماَِء، حتى إِذَا لَم يبق عاَلم اتخذَ الناس رؤوساً جهاالً، فَ
ޢިލްމު ހިއްޕަވަނީ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން هللا : "މާނައީ  )خاريرواه الب( "علْمٍ، فَضلُّوا وأَضلُّوابِغيرِ 

އެކަލާނގެ ޢިލްމު ހިއްޕަވަނީ ޢިލްމުވެރިން ! އަދިކިއެއްތަ. ޢިލްމު ދަންމަވައިގަތުމަކުން ނޫނެވެ
. ބާކީވެ ނެތިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ) ބިންމަތީގައި(އެއީ ޢިލްމުވެރިއަކު . މަރުގަންނަވައިގެންނެވެ

ފަހެ އެބައިމީހުންނާ . ކުން އެބައިމީހުންގެ ރައީސުން ކަމުގައި ޖާހިލުން ހަދާނެތެވެއެހިނދު މީސްތަ
ފަހެ އެބައިމީހުން ޚުދު ތިބޭނީ . އެއްވެސް ޢިލްމަކާ ނުލައި ފަތުވާދޭނެތެވެސުވާލުވެވުމުން 
ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީ ." އަދި މީސްތަކުންވެސް މަގުފުރައްދާނެތެވެ. މަގުފުރެދިފައެވެ

ޢުވާކުރާ ނުބައި ބަޔަކު އަދި އެވަގުތު ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި ދަ. ޢިލްމުވެރިންގެ ވާހަކައެވެޙައްޤު
ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ هللا މާތް .އެބައިމީހުން އިސްލާމްދީން މުގުރަމުން ދާނެއެވެ. ވެތެއުޅޭނެ

ން ހަލާކުވެ އިސްލާމްދީ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
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ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަގުފުރެދުމުންނާއި، މުނާފިޤުން ޤުރުއާނާ މެދު 
  )رواه الدارمي(." ޖަދަލުކުރުމުންނާއި، އަދި މީސްތަކުން މަގުފުރައްދާ އިމާމުންގެ ފައިސަލާއިންނެވެ
ދީނުގެ ޢިލްމު  ފަހެ ޤިޔާމަތް ކައިރިވީވަރަކަށް މީސްތަކުންގެ ކިބައިން ދީންވެރިކަމާއި

هللا މާތް. ނުބައި މީހުންގެ މައްޗަށެވެމަތްވާނީ އުޑުދަށުގައިވާ އެންމެއަދި ޤިޔާ. ފިލަމުންދާނެއެވެ
رسول اهللا صلّى  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

أَنْ يأْتي الناس زماَنٌ، الَ يبقَى من اِإلسالَمِ إِالَّ اسمه، يوشك " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم، حديث
نم رش مهلَماَؤى، عدالْه نم ابرخ يهةٌ ورعاَم مهساَجِدم ،همسإِالَّ ر آنالْقُر نقَى مبالَ يو  تحت

 جرخت مهدنع نماَِء، ممِ السيأَددوعت هِميفةُ ونتމީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ": މާނައީ  )رواه البيهقي( "الْف
. ވާނީ ހަމައެކަނި ނަމެއްގެ ގޮތުގައެވެއެޒަމާނުގައި އިސްލާމްކަން. އެވެޒަމާނެއް އައުން ކައިރިވެގެންވެ

ތައް އެބައިމީހުންގެ މިސްކިތް. އަދި ޤުރުއާންވާނީ ހަމައެކަނި ރަސްމެއްގެ ގޮތުގައެވެ
އަދި . ވެފައެވެތުން އެމިސްކިތްތައް ވާނީ ބަރީއަނަމަވެސް ހިދާޔަ. ޢިމާރާތްކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ

ފިތުނަ ނުކުންނާނީ . ނުބައި މީހުންނެވެއުޑުދަށުގައިވާ އެންމެއެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ތިބޭނީ 
  ." އެބައިމީހުންގެ ތެރެއަށެވެއެނބުރި ދާނީވެސް  އަދި ފިތުނަ. ހުންގެ ތެރެއިންނެވެއެބައިމީ

ގެ މަދަދުފުޅާ އެކު މިފޮތުގައި އަޅުގނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް  اهللا سبحانه وتعاىل
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ މިފޮތް ވިދާޅުވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ޢިލްމުގެ ޙަޤީޤަތާއި . ލިޔެ ނިމުނީއެވެ

ތަށް ދުޢާކުރަނީ ނިކަމެތި އަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ ގެ ޙަޟުރަهللا މާތް. ޢިލްމުގެ މާތްކަން އޮޅުންފިލުމެވެ
  . މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ ހެޔޮޢަމަލުގެ މީޒާނުގައި ޝާމިލުކޮށްދެއްވުމެވެ

 ،ميكالْح ميلالْع تأَن كناَ إِنتلَّملَناَ إِالَّ ماَ ع لْمالَ ع كحاَنبسعوفَعنماَ ي مناَ اللَّهناَ لِّم
وصلَّى اُهللا وسلَّم علَى سيدناَ محمد وعلَى آله وأَصحاَبِه وذُريته وأَهلِ . عناَ بِماَ علَّمتناَ وزِدناَ علْماًوانفَ

نيعمأَج هتينِ ،بيمِ الدوإِلَى ي ساَنبِإِح مهبِعت نمو.   
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